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Krzysztof Kanclerz  

Administracja Apostolska dla 

 

Obszar Górnego Śląska

który w 1922 roku wszedł w 

skład odrodzonej 

Rzeczypospolitej, w przeszło

datowanej od państwa 

pierwszych Piastów, należał do 

dwóch stolic biskupich, 

wrocławskiej i krakowskiej. W 

wyniku wzrostu populacji 

ludności następował tutaj 

systematyczny rozwoju sieci 

parafialnej i dekanalnej. 

Zwłaszcza dwa z nich, dekanat 

bytomski i pszczyński, należały do diecezji krakowskiej i jednocze

wchodziły w skład państwa czeskiego, nast

Scalenie obszaru górnośląskiego pod wzgl

roku na mocy bulli papieża Piusa VII De salute animarum. Tym sposobem cały Górny 

na jedno stulecie został włączony do diecezji wrocławskiej

 

1. Geneza 

 

Problematyka górnośl

momentu zakończenia wojny. Ju

mająca swoją siedzibę we Wroc

utworzenia Delegatury książę

                                                           
1 F. Maroń, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej a
101-167; Tenże, Proces kształtowania wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarze
politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustale
SSHT 1971, t. 4, s. 187-248. 

Administracja Apostolska dla Śląska Górnego

ska, 

który w 1922 roku wszedł w 

skład odrodzonej 

ści, 

stwa 

ał do 

dwóch stolic biskupich, 

i krakowskiej. W 

wyniku wzrostu populacji 

pował tutaj 

systematyczny rozwoju sieci 

parafialnej i dekanalnej. 

dekanat 

ały do diecezji krakowskiej i jednocześnie, przez kilka stuleci, 

stwa czeskiego, następnie austriackiego i wreszcie monarchii pruskiej. 

skiego pod względem kościelnym nastąpiło definitywnie w 1821 

a Piusa VII De salute animarum. Tym sposobem cały Górny 

czony do diecezji wrocławskiej1. 

ląska była obecna w kołach politycznych i ko

jny. Już 30 grudnia 1918 roku Centralna Rada Ludowa dla 

we Wrocławiu, podsunęła pomysł kard. Adolfowi Bertramowi

ążęco – biskupiej dla Górnego Śląska. Biskup wrocławski nie 

 

, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w.,  SSHT
e, Proces kształtowania wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarze

politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli „De salute animarum”,  

Przegląd Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego na Rok

1924 

ska Górnego 

 

nie, przez kilka stuleci, 

pnie austriackiego i wreszcie monarchii pruskiej. 

piło definitywnie w 1821 

a Piusa VII De salute animarum. Tym sposobem cały Górny Śląsk 

ska była obecna w kołach politycznych i kościelnych od 

Centralna Rada Ludowa dla Śląska, 

ła pomysł kard. Adolfowi Bertramowi 

. Biskup wrocławski nie 

ca XV w.,  SSHT 1969, t. 2, s. 
e, Proces kształtowania wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń 

 bulli „De salute animarum”,  

Przegląd Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego na Rok 



podjął tej inicjatywy uważając, że należy zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcia graniczne. 

W zamyśle Rady chodziło o niedopuszczenie do utworzenia odrębnego biskupstwa oraz 

zdezorientowanie polskich sił politycznych2. 

Kwestia administracji kościelnej na Górnym 

Śląsku nabrała rozpędu po okresie Powstań śląskich 

oraz Plebiscytu górnośląskiego z 20 marca 1921 roku. 

Działania w tym względzie podjęły niemal jednocześnie 

obie strony konfliktu. Ze strony polskiej, 13 

października 1921 roku, ks. Michał Lewek oraz Józef 

Rymer w imieniu Naczelnej Rady Ludowej 

wystosowali petycję do Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego życząc sobie w 

imieniu „ludu śląskiego” i „kleru polskiego” jak 

najszybszego odłączenia spod jurysdykcji biskupa 

wrocławskiego i utworzenia oddzielnej, niezależnej Administracji Apostolskiej. Autorzy 

zamierzali wpłynąć na polską dyplomację w Watykanie i liczyli, że mimo nierozstrzygniętych 

kwestii granicznych, Stolica Apostolska uczyni wyjątek. Tak więc ks. Lewek oraz J. Rymer 

proponowali ominąć inne pośrednie formy administrowania tym terytorium. Jednak urzędnicy 

ministerialni skłaniali się bardziej ku Wikariatowi generalnemu, czyli formie rządów 

zależnych nadal od biskupstwa wrocławskiego3. 

Również kard. Bertram zaczął energicznie działać na rzecz pozostawienia ziem 

górnośląskich pod swoją jurysdykcją. 18 października 1921 roku wyjawił w rozmowie ks. 

Janowi Kapicy, iż zamierza ustanowić swojego delegata, księdza – Polaka, na tej części 

Górnego Śląska, która zostanie przydzielona Polsce. Kilka dni później, podczas kolejnego 

spotkania, 21 października, biskup wrocławski wręczył ks. Kapicy dekret nominacyjny na 

stanowisko delegata biskupiego. Stało się to w dzień po wyznaczeniu granic na spornym 

obszarze przez Radę Ambasadorów. Dokument zrównywał prawa delegata z uprawnieniami 

wikariusza generalnego, ale jednocześnie nie precyzował wielu kwestii w zakresie 

kompetencji ks. Kapicy. Sprawy te miały być rozstrzygnięte w przyszłości. Delegatura 

Biskupia na Górnym Śląsku obejmowała część górnośląską przyszłego województwa 

                                                           
2 F. Maroń, Historia diecezji katowickiej, „Nasza Przeszłość” 1975, t. 44, s. 10-11; J. Myszor, Historia 
diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 15-16. 
3 J. Myszor, Historia…, s. 16. 

Prymas August Hlond 



śląskiego z 111 pełnoprawnymi parafiami oraz 16 innymi jednostkami administracyjnymi 

Kościoła, czyli lokaliami i kuracjami4. 

Początkowa reakcja 

kół polskich, zwłaszcza ks. 

Lewka i ks. Teodora 

Kubiny, była pozytywna. 

Zaakceptowali drogę do 

usamodzielnienia metodą 

małych kroków. Jednak 

dość szybko, końcem 

listopada 1921 roku, ks. 

Lewek ocenił utworzenie 

Delegatury jako zręczny 

wybieg kard. Bertrama. Ks. 

Kapica nie posiadał władzy 

w sprawach personalnych: 

mianowanie proboszczów, 

pozwolenia na budowę 

obiektów kościelnych, 

nakładanie kar. Dodatkowo 

Delegatura była niemal 

pozbawiona środków 

finansowych na 

prowadzenie bieżącej pracy 

administracyjno – biurowej. 

Utrata złudzeń w kwestii 

pomocy biskupa wrocławskiego do usamodzielnienia polskiego Śląska pod względem 

kościelnym sprawiła, że 27 lutego 1922 roku Naczelna Rada Ludowa powróciła do idei 

natychmiastowego odłączenia się spod jurysdykcji Wrocławia. Początkiem marca zostały 

opublikowane dwa memoriały przygotowane przez ks. Lewka i ks. Kubinę. Pierwszy z nich 

był przeznaczony dla delegacji polskiej w Genewie, a akcenty w nim położone dotyczyły 

okoliczności powstania Delegatury i braków kompetencyjnych samego księdza delegata. 

                                                           
4 Tamże, s. 17. 

O przybyciu Administratora Apostolskiego na Górny Śląsk 

informował Katolik (1922, R. 55, nr 152) 



Drugi przesłano do Watykanu. Kładziono w 

nim nacisk na sprawy duszpasterskie, 

specyfikę regiony, jego znaczenie 

gospodarcze i aspekty społeczne. Niemniej 

oba teksty miały wywrzeć nacisk na gremia 

decydujące w sprawach śląskich, a jego 

skutkiem miało być powstanie diecezji 

śląskiej5. 

Aktem prawnym przełomowym dla 

kolejnych etapów usamodzielniania się 

polskiego Śląska od diecezji wrocławskiej 

była Polsko – Niemiecka Konwencja 

Górnośląska zawarta w Genewie 15 maja 

1922 roku. Artykuły 84 – 96 odnosiły się do 

mniejszości wyznaniowych gwarantując im 

ochronę. Kluczowy w tej kwestii był art. 93, ustępy 2 i 3, gdzie nakazano związkom 

wyznaniowym dostosowanie swych struktur do zmian wynikających z innej przynależności 

państwowej. Termin owego dostosowana upływał 1 lipca 1923 roku. Mimo że Kościół 

katolicki nie był obowiązany, to z pewnością sytuacja ta ułatwiła powołanie w kilka miesięcy 

później Administracji Apostolskiej dla Śląska Górnego6. 

Wizja zmian jakie rysowały się przed Kościołem na Górnym Śląsku w świetle 

Konwencji genewskiej i przejęcia jego części przez Polskę do 15 lipca 1922 roku, 

doprowadziła m.in. do korespondencji między pierwszym wojewodą śląskim Józefem 

Rymerem a biskupem wrocławskim kard. Bertramem. Ideą pierwszego listu wojewody było 

przekonanie kardynała do utworzenia samodzielnej diecezji lub przynajmniej wikariatu 

złożonych z części górnośląskiej i cieszyńskiej nowego województwa. Jako argumenty 

wysunął wolę mieszkańców województwa oraz, przede wszystkim, niemożność sprawowania 

funkcji duszpasterskich przez biskupa wrocławskiego wobec diecezjan na terenie Polski, 

której obywatelstwa nie posiadał. Kard. Bertram odrzucił argument braku obywatelstwa i 

powoływał się na przypadek rządu krajowego w Opawie, który takich trudności nie robił. 

                                                           
5 Kosiński, Ks. August Hlond na Śląsku. W 60. rocznicę  erygowania diecezji katowickiej, Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne” 1985, t. 18, s. 8; J. Myszor, Historia…, s. 22-28. 
6 A. Szczepański, Górny Śląsk w świetle wykonania Konwencji genewskiej, Warszawa 1929, s. 106-
107. 

Kardynał Adolf Bertram 



Dodatkowo biskup dał do 

zrozumienia Rymerowi, iż o 

sprawach podziału diecezji i 

tworzenia nowych struktur nie 

będzie dyskutował z władzami 

samorządowymi, a 

jednocześnie był gotów na 

rozmowy w sprawie 

rozszerzenia i sprecyzowania 

kompetencji delegata 

biskupiego na Górnym 

Śląsku7. 

Stanowcze odpowiedzi 

kard. Bertrama i jednoczesna 

gotowość do rozmów na temat 

kompetencji ks. Kapicy 

świadczyły o chęci utrzymania 

Śląska polskiego w granicach 

diecezji wrocławskiej. Jednak 

sprawy przybrały inny obrót. 

Po przejęciu Górnego Śląska 

przez polską administrację 

państwową, zaszło wiele 

faktów wyrażających chęć 

uniezależnienia tego terenu do Wrocławia. M.in. w sierpniu przybył na Śląsk marszałek Józef 

Piłsudski, który po powrocie do Warszawy na posiedzeniu Rady Gabinetowej proponował 

poczynić kroki w celu uniezależnienia górnośląskich polskich duchownych od biskupa 

wrocławskiego. Także uchwała powzięta podczas „Dnia Katolickiego” w Katowicach 10 

września 1922 roku wzywała władze kościelne i państwowe „do rychłego utworzenia 

samodzielnej diecezji górnośląskiej”. Skoro jednak utrzymanie Delegatury było niemożliwe, 

co uświadomił sobie kard. Bertram, próbował przynajmniej podsunąć na stanowisko 

administratora własnego kandydata, czyli ks. Kapicę lub ks. Józefa Kubisa. Zdecydowanie zaś 

                                                           
7 J. Myszor, Historia…, s. 32-34. 

Kalendarz Ligii Katolickiej 1926 rok. 



był przeciwny kandydaturze ks. Teodora Kubiny, mającego w oczach przedstawicieli 

Watykanu spore szanse na objęcie funkcji rządcy nowej jednostki kościelnej. 

Ostateczny wybór papieża Piusa XI padł na salezjanina, wówczas inspektora 

Inspektorii austriacko – węgiersko – niemieckiej, przebywającego w Wiedniu, ks. Augusta 

Hlonda. Podczas wizyty w Rzymie został zaproszony na audiencję, 7 listopada 1922 roku, 

podczas której Ojciec Święty wręczył mu dekret Sanctissimus Dominus noster powołujący do 

życia Administrację Apostolską dla Śląska Górnego oraz mianował go administratorem. Tym 

samym Kościół katolicki na Górnym Śląsku został wyłączony spod jurysdykcji Wrocławia i 

poddany bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Skromny ingres nowego rządcy Administracji 

Apostolskiej odbył się 17 grudnia 1922 roku, czyli nazajutrz po zabójstwie prezydenta 

Gabriela Narutowicza8. 

 

2. Budowa struktury administracyjnej nowej jednostki Kościoła 

 

Jak wspominał bp Józef Gawlina „trudne były początki”, a ksiądz administrator „nie 

miał ani mieszkania, ani biura, ani fachowych współpracowników”. Należało zatem wszystko 

zbudować od zera funkcjonując w ramach prawa państwa polskiego oraz autonomicznego 

województwa śląskiego. Pierwsze rozczarowanie nastąpiło dość szybko i dotyczyło pomocy 

finansowej dla nowo tworzonej Administracji. Jeszcze podczas wręczania nominacji w 

Watykanie, przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej zapewnili ks. Hlonda o pomocy 

materialnej w celu zorganizowania nowej struktury. Jednak szybko władze centralne 

wycofały się z tego powołując się na memoriał NRL z 27 lutego 1922 roku, gdzie jego 

autorzy deklarowali pokrycie kosztów ze środków władz wojewódzkich. Stąd finansowanie 

Administracji Apostolskiej, wyłączając źródła kościelne, odbywało się z kasy samorządowej9. 

Budowę struktur administracyjnych rozpoczęto od powołania do życia kurii. Jej 

pomieszczenia w pierwszym etapie znajdowały w tymczasowym mieszkaniu narożnego domu 

przy ulicach Warszawskiej i Francuskiej. Ale przede wszystkim powołane do niej osoby nie 

miały doświadczenia urzędniczego. Pierwszym kanclerzem kurii został wyznaczony ks. Emil 

Szramek, który za namową ks. Hlonda i zgodą prymasa Edmunda Dalbora, wyjechał do 

Poznania w celu przyjrzenia się tamtejszej pracy kurialnej. Notariuszami zostali mianowani 

ks. Jan Jarczyk i ks. Stanisław Maśliński, a wikariuszem generalnym został ustanowiony ks. 

Teofil Bromboszcz, proboszcz z Ornontowic. Następnie, 5 stycznia 1923 roku, wybrano 
                                                           
8 S. Kosiński, op. cit., s. 8-11. 
9 J. Gawlina, Ks. Prymas Hlond jako Biskup śląski, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1952, t. 3. 



jedenastu księży do grona konsultorów diecezjalnych. Na ich czele stanął ks. Jan Kapica. I 

wreszcie 1 lutego ks. Hlond powołał do życia Sąd kościelny pierwszej instancji. Nad 

publikacją oficjalnych dokumentów kurialnych miał czuwać ks. Bromboszcz jako redaktor 

organu urzędowego „Rozporządzenia Administracji Apostolskiej”. Ich pierwszy numer 

ukazał się 6 marca 1923 roku10. 

O ile budowa struktur kurialnych była prowadzona od podstaw o tyle nowy 

administrator otrzymał pod swoją jurysdykcję sieć parafialną i dekanalną z czasów 

wrocławskich. Co ważne w skład terytorialny Administracji Apostolskiej nie wchodził obszar 

Śląska Cieszyńskiego. Zatem końcem 1922 roku były tutaj następujące dekanaty: dębieński, 

królewskohucki, lubliniecki, mikołowski, mysłowicki, pszczyński, pogrzebieński, 

tarnogórski, rudzki, wodzisławski i żorski. Już 1 marca 1923 roku ks. Hlond utworzył dekanat 

katowicki i piekarski, a w kwietniu następnego roku utworzył dekanat rybnicki, zniósł 

pogrzebieński, zamiast niego tworząc dekanat pszowski oraz dokonał pewnych korekt i 

reorganizacji w dekanatach: wodzisławskim, żorskim, mysłowickim i mikołowskim. 

Aktywność księdza administratora na tym polu sprawiła, że końcem 1924 roku na tym 

terytorium było 14 dekanatów, 116 parafii, 7 kuracji i 17 lokali. Poważnym problemem z racji 

duszpasterskich był podział parafii i dekanatów przygranicznych. U części z tych placówek 

kościół i probostwo znajdowało się po stronie polskiej, a w innych przypadkach po 

niemieckiej. Sprawę tych terenów i mieszkających tam ludzi rozstrzygnięto na dwa sposoby. 

Obszary bez kościoła parafialnego przydzielono do pobliskich parafii po stronie polskiej, a 

parafie okrojone terytorialnie z kościołem, którym groził brak możliwości utrzymania, 

zapewniono o wsparciu z kasy Administracji i województwa. Zatem nie doszło do likwidacji 

parafii11. 

Okres istnienia Administracji Apostolskiej to w głównej mierze zabiegi ks. Augusta 

Hlonda mające na celu podniesienie liczby kleru oraz jego formację. Domagała się tego 

zwłaszcza liczba katolików, których z chwilą powstania Administracji było 790520.  Liczba 

księży wynosiła 263 w początkowej fazie i 294 w 1923 roku. Na pierwszy plan wysunęła się 

sprawa proboszczów. Na podstawie art. 94 Konwencji genewskiej proboszczowie obszaru 

plebiscytowego mogli zachować dotychczasowe parafie lub wymienić się beneficjami 

zgodnie z prawem kanonicznym. Takich zamian beneficjów było 19, a tylko 7 odbyło się w 

myśl postanowień Konwencji. Skorzystali z niego proboszczowie z Leszczyn, Hajduk, 

                                                           
10 J. Myszor, Historia…, s. 44 nn. 
11 Tamże. 



Świętochłowic, Lublińca, Pawonkowa, Starych Rept i Starych Tarnowic12. Kształcenie i 

formacja nowych powołań wiązała się z wyborem tworzenia ośrodka naukowego od podstaw 

na Górnym Śląsku lub wyborem istniejącego, uznanego uniwersytetu i umieszczeniem przy 

nim seminarium duchownego. Przed podziałem Górnego Śląska grupa alumnów studiujących 

dotąd we Wrocławiu zapisała się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie znajdując mieszkanie w Kolegium Jezuitów. Lecz problem umiejscowienia 

Śląskiego Seminarium Duchownego został ostatecznie rozstrzygnięty, gdy istniała już 

diecezja katowicka13. 

Mimo, że Administracje nie była jeszcze samodzielną diecezją, to ks. Hlond rozpoczął 

starania o wybudowanie katedry. Spośród 37 projektów został wybrany ten autorstwa inż. 

Zygmunta Gawlika. Wcześniej zaś, w 1924 roku, został zakupiony grunt pod budowę, na 

którym miały znajdować się również inne gmachy kościelne14. 

 

3. Duszpasterstwo 

 

Działania duszpasterskie miały w okresie międzywojennym szczególne znamię w 

porównaniu do całości II Rzeczypospolitej. Z jednej strony były to zaszłości historyczne, a z 

drugiej postanowienia Konwencji genewskiej chroniącej prawa mniejszości narodowych 

współżyjących na tzw. obszarze plebiscytowym. Dlatego zarówno administrator ks. August 

Hlond, jego najbliżsi współpracownicy oraz ogół księży musieli to brać pod uwagę. Ważną 

sprawą było określenie się księży narodowości niemieckiej do nowej rzeczywistości 

państwowej i kościelnej. Grupa duchownych, którzy nie zamierzali i w efekcie nie opuścili 

polskiego Śląska zebrała się już 31 maja 1922 roku na probostwie w Załężu. Księża ci, wraz z 

gospodarzem ks. Józefem Kubisem, ustalili, iż jako duchowni powinni kierować się 

posłuszeństwem względem nowych władz kościelnych na tym terenie, powstrzymać się o 

zaangażowania politycznego oraz skupić się na pracy duszpasterskiej zarówno względem 

Polaków jak i Niemców15. Mimo to relacje polsko – niemieckie były powodem napięć i 

konfliktów oraz wzajemnych oskarżeń. Działo się to zarówno na poziomie parafii jak i 

większych, organizowanych przez Administrację Apostolską, wydarzeń: II i III Zjazd 

                                                           
12 A. Szczepański, Górny Śląsk w świetle wykonania Konwencji genewskiej, Warszawa 1929, s. 106-
107. 
13 F. Żebrok, Dzieje Śląskiego Seminarium Duchownego. Narodziny i pierwsze lata, "Nasza 
Przeszłość" 1975, t.  44, s. 90. 
14 S. Kosiński, op. cit., s. 13. 
15 J. Myszor, Historia…, s. 30. 



Katolicki, wspólna pielgrzymka Ślązaków do Rzymu. Niemniej na terenie Administracji, a 

następnie diecezji katowickiej, w 69 parafiach było prowadzone duszpasterstwo dla ludności 

niemieckiej. W większości z nich była to coniedzielna msza św. z kazaniem, w niektórych 

nabożeństwa w języku narodowym odbywały się 2 lub 1 raz w miesiącu. Podobny podział na 

poziomie parafii dotyczył działających przy nich bractwach i stowarzyszeniach, zarówno o 

charakterze dewocyjnym, społecznym jak i kulturalnym. Istnienie dwóch grup danego 

stowarzyszenia było wyborem ich członków16. 

Pomimo jednak istniejących antagonizmów wizja duszpasterska ks. Hlonda 

obejmowała wszystkich katolików Administracji. Jego plan duszpasterski wygłoszony na II i 

III Zjeździe Katolickim wskazywał na konieczność budowania przyszłości Śląska na gruncie 

katolickim, a zaproszeni do tego byli wszyscy wierni. Apel administratora wybiegał w 

przyszłość i jednocześnie miał na celu skonsolidowanie wiernych wokół walki z 

niebezpiecznymi ideami politycznymi jak i duchowymi, które zwłaszcza zagrażały rodzinie. 

Dodatkowo szeroka współpraca katolików była konieczna w celu zatarcia antagonizmów 

będących skutkiem ostatnich lat przed przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski17. 

Niewątpliwym sukcesem ks. Hlonda było powołanie do życia pisma diecezjalnego 

„Gość Niedzielny”, którego pierwszy numer ukazał się 9 września 1923 roku. Jego 

pierwszym redaktorem naczelnym został ustanowiony ks. Teodor Kubina18. W dwa lata 

później, 5 lipca 1925 roku, ukazał się „Der Sonntagsbote-Wochenschrift für das kathol. Volk 

der Apostol. Administration Polnisch-Schlesiens” („Posłaniec Niedzielny” – Tygodnik dla 

ludu katolickiego Apostolskiej Administracji Polskiego Śląska), którego pierwszym 

redaktorem został ks. Maksymilian Wojtas19.  

Ważnym przedsięwzięciem konsolidującym katolików wokół planu duszpasterskiego 

administratora było powołanie przez niego Śląskiej Ligi Katolickiej 7 lipca 1924 roku, na 

której czele stanął ks. Józef Gawlina. Liga miała być etapem do utworzenia w przyszłości 

Akcji Katolickiej, ale przede wszystkim miała zachęcać do współpracy inne stowarzyszenia 

nie naruszając ich struktur wewnętrznych. Była ona podzielona na cztery oddziały: mężczyzn, 

kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej20.  

                                                           
16 J. Myszor, Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej, 
Katowice 2009, s. 64-65; L. Krzyżanowski, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, w: 
Województwo śląskie (1922 – 1939). Zarys monograficzny, pod red. F. Serafina, Katowice 1996, s. 
123. 
17 J. Myszor, Historia…, s. 136-137. 
18 „Gość Niedzielny” 1923, nr 1. 
19 „Der Sonntagsbote” 1925, nr 1. 
20 J. Myszor, Historia…,  s.161-163. 



Również w sferze dobroczynności chrześcijańskiej zaczęto tworzyć struktury ujęte w 

ramach działalności całej Administracji Apostolskiej. Podwalinami dla przyszłego Związku 

Caritas Diecezji Katowickiej było utworzenie 27 lipca 1924 roku Sekretariatu 

Dobroczynności, a następnie Śląskiego Komitetu Ratunkowego. Poszczególne komórki 

przyparafialne tego drugiego miały za zadanie opiekę nad najuboższymi. W tym celu 

otwierano kuchnie ludowe, organizowano zbiórki i kwesty w celu zebrania żywności lub 

środków na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla osób i rodzin biednych. Na czele Komitetu 

został postawiony ks. Maksymilian Wojtas21. 

Konsolidującymi przedsięwzięciami na skalę całej Administracji miały być, 

wymienione już, Zjazdy Katolickie. II (1923 rok) i III (1924 rok) zjazd odbyły się w nowej 

jednostce kościelnej. Ich cel, jedność katolików i zmniejszanie napięć narodowościowych, był 

bardzo trudny do osiągnięcia. Może o tym świadczyć chociażby bojkot II Zjazdu przez 

Niemców. Ważnymi wydarzeniami były również Pielgrzymka Jubileuszowa Ślązaków do 

Rzymu z 1925 roku, którą zorganizował ks. Gawlina oraz koronacja koronami papieskimi 

obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Aktu tego dokonał nuncjusz apostolski abp Wawrzyniec 

Lauri 15 sierpnia 1925 roku22. 
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dr hab. Robert Krzysztofik 

Aglomeracja bielska 

 

Aglomeracja bielska 

zlokalizowana jest w 

południowej części 

województwa śląskiego. Jest 

przykładem aglomeracji 

monocentrycznej. Obejmuje 

miasto na prawach powiatu 

Bielsko-Biała oraz powiat 

bielski (ryc. 1). W niektórych 

ujęciach jej obszar obejmuje 

także część powiatu 

oświęcimskiego w 

województwie małopolskim, 

powiat żywiecki lub część 

powiatu cieszyńskiego w 

województwie śląskim. Obszar 

aglomeracji bielskiej wynosi 

583 km², z czego na rdzeń – 

miasto Bielsko-Biała przypada 

124,5 km², a na strefę 

peryferyjną (powiat bielski) 

458,6 km²1. 

Aglomeracja bielska w aktualnej strukturze przestrzennej funkcjonuje od II połowy 

XX wieku i stanowi jedną z kilkudziesięciu na terytorium Polski tzw. aglomeracji 

niemetropolitalnych, tzn. takich, w których funkcje metropolitalne mają charakter 

incydentalny. Aglomeracja bielska swym zasięgiem obejmuje zarówno fragment obszaru 

historycznego Śląska, jak i historycznej Małopolski. Z geograficzno-społecznego punktu 

widzenia jest regionem stykowym. 

 
                                                           
1 Województwo śląskie, 2008. 

Ryc. 1. Struktura przestrzenna aglomeracji bielskiej. Oznaczenia: 

1 – miasta rdzenia aglomeracji bielskiej, 2 – miasta strefy 

wewnętrznej aglomeracji bielskiej, 3 – gminy strefy zewnętrznej 

aglomeracji bielskiej, 4 granice gmin lub obszarów miejskich i 

wiejskich w gminach, 5 – granice powiatów, 6 – granica 

województwa śląskiego, 7 – zasięg terytorialno-administracyjny 

aglomeracji bielskiej. Źródło: Opracowanie własne 



1. Powstanie i rozwój aglomeracji bielskiej 

 

Procesy miastotwórcze w rejonie dzisiejszego Bielska-Białej sięgają 2 połowy XIII 

wieku. Z tego okresu pochodzi też samo Bielsko. Już od średniowiecza z uwagi na 

specyficzne warunki przyrodnicze istotnym elementem rozwoju gospodarki była zajęcia 

nierolnicze. Ich rola w rozwoju gospodarczym uaktywniała się nie tylko w miastach, ale także 

w szerszym wymiarze na terenach formalnie wiejskich. Znaczenie kluczowe miały 

pozyskanie i obróbka drewna, w tym różne formy stolarstwa oraz włókiennictwo i tkactwo.  

Rozpowszechnienie pozarolniczego przetwórstwa i produkcji wiejskiej, przy 

jednoczesnym podtrzymywaniu funkcji i sile oddziaływania samego Bielska stanowiły istotny 

element w procesie wyhamowywania potencjalnego rozwoju miejskiej sieci osadniczej w 

najbliższym sąsiedztwie. Tak było przynajmniej do początków XVIII wieku. Rosnąca rola 

pozarolniczej gospodarki wiejskiej, w tym szczególnie tkactwa i płóciennictwa, jak również 

stały napływ osadników z terenu państw niemieckojęzycznych oraz Czech i co najbardziej 

istotne specyfika politycznego pogranicza doprowadziły do zmian w lokalnej miejskiej sieci 

osadniczej. Zmiany te miały miejsce we wschodniej, a więc małopolskiej części dzisiejszej 

aglomeracji i jej otoczenie. 

Wydarzeniem niewątpliwie najważniejszym była formalna lokacja miasta Biała w 

1723 roku. Miasto to powstałe w odległości zaledwie 2 km od śląskiego Bielska, na dwa 

stulecia stało się wobec niego ośrodkiem bliźniaczym o różnym charakterze – raz 

konkurencyjnym, raz uzupełniającym. Z formalno-prawnego punktu widzenia 1723 roku 

stanowi początek istnienia aglomeracji bielskiej, chociaż jeszcze w innym wymiarze 

demograficznym i gospodarczym2. W tym samym okresie w efekcie zbliżonych do Białej 

przesłanek gospodarczych, ale także w pewnym wymiarze społeczno-politycznych 

umiastowił się Andrychów (1767 r.). Na północ od Białej i Andrychowa z pewnym 

opóźnieniem prawa miejskie uzyskały także Wilamowice (1818 r.).  

Do połowy XX wieku  w rejonie Bielska i Białej nie powstało już więcej miast. 

Rozwijająca się gospodarka lokalna wzmacniała potencjał ośrodków już istniejących, a także 

uzupełniała strukturę ekonomiczną miejscowości formalnie wiejskich.  

Szczególnie dynamiczny rozwój miał miejsce w samym Bielsku oraz sąsiedniej Białej. 

Z okresu XIX i początków XX wieku należy odnotować ich silny wzrost demograficzny oraz 

fakt czytelnej integracji przestrzennej poprzez „zlanie się” ze sobą stref zurbanizowanych obu 

                                                           
2 Krzysztofik, 2008. 



miast3. Siła rozwoju demograficznego i gospodarczego miasta powodowała także rozwój 

przedmieść obu ośrodków miejskich. W II połowie XX wieku staną się one w większości 

częścią terytorium miasta Bielsko-Biała. Zabudowa zespołu miast Bielsko i Biała miała 

charakter wielkomiejski i miejski. Wielkomiejski przede wszystkim w Bielsku.  

Dla części miejscowości zlokalizowanych w okolicach Bielska XIX wiek i połowa 

XX wieku stanowiła natomiast tzw. przedmiejski etap rozwoju. To znaczy odnotowywały 

rozwój (przestrzenny, demograficzny, gospodarczy) podobny do miast uprawomocnionych, 

natomiast z różnych względów nie dochodziło do ich umiastowienia. Zjawisko to znane jest 

w innych układach zaglomerowanych współczesnego województwa śląskiego –konurbacji 

katowickiej i konurbacji rybnickiej. By doszło do umiastowienia miejscowość taka musiała 

się wyróżniać na tle innych, albo znaczącym przerostem liczby ludności, albo silnie 

rozwiniętymi funkcjami rzadkimi. Obie cechy spełniał największy zurbanizowany, ale nie 

umiastowiony ośrodek przemysłowo-komunikacyjny, którym były w I połowie XX wieku 

Czechowice-Dziedzice (Czechowice do 1958 roku).  

Powstanie tego miasta należy wiązać z jednej strony z górnictwem węgla kamiennego, 

ale przede wszystkim z istnieniem lokalnego węzła komunikacji kolejowej, który już w XIX 

w. miał rangę jednego z kluczowych węzłów komunikacyjnych w granicach współczesnej 

Polski. Węzeł w Dziedzicach pełnił funkcje tzw. para-wrót względem dynamicznie 

rozwijającej się aglomeracji bielsko-bialskiej oraz ich najbliższego zaplecza4. Kapitalne 

położenie przy linii kolejowej z Wiednia do Krakowa oraz odgałęzieniach w kierunku 

pruskiego Górnego Śląska i własnego zaplecza stanowiło asumpt dynamicznego rozwoju 

funkcji wtórnych – przemysłu przetwórczego, obsługi, usług lokalnych. Umiastowieniu 

Czechowic-Dziedzic w 1951 roku towarzyszyło jednocześnie ostateczne połączenie w jeden 

organizm miejski Bielska i Białej. Było to połączenie powtórne – pierwszego dokonali 

Niemcy w 1939 roku i przetrwało ono do 1945 roku. W latach 1945-1950 oba miasta 

funkcjonowały osobno.  

Powstanie Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic należy uznać za początek 

nowożytnych dziejów aglomeracji bielskiej. Odtąd liczące około 55 tys. mieszkańców miasto 

stało się kluczowym ośrodkiem w tej części polskich Karpat. O sile oddziaływania Bielska-

Białej świadczyło także to, ze już w 1960 roku, jego liczba ludności wzrosła o 50% 

przekraczając 75 tys. mieszkańców. W latach 50. XX wieku (1958) status osiedla miejskiego 

                                                           
3 Kantor-Pietraga, Krzysztofik, 2011. 
4 Krzysztofik, 2012. 



otrzymały Mikuszowice Śląskie, które w 1968 roku zostały ostatecznie przyłączone do 

Bielska-Białej.  

W latach 70. XX wieku w ramach reformy administracyjnej w regionie nastąpiło kilka 

zmian. Po pierwsze Bielsko-Biała uzyskało status miasta wojewódzkiego. W mieście 

pojawiły się instytucje administracyjne i usługowe II stopnia (regionalnego) co w istotny 

sposób stanowiło o funkcjonalnym awansie miasta. Dotychczasowy przemysłowy wizerunek 

miasta został uzupełniony rolą Bielska-Białej na administracyjnej mapie Polski. Awansowi 

temu towarzyszyło także powiększenie terytorium miasta i dalszy dynamiczny wzrost liczby 

ludności. W roku 1980, Bielsko-Biała zajmowała obszar 125 km² i liczyła 163,7 tys. 

mieszkańców.  

Kolejnym elementem ewolucji struktury formy osadniczej aglomeracji bielskiej było 

nadanie w 1973 roku, praw miejskich Szczyrkowi. Funkcje turystyczno-rekreacyjne Szczyrku 

ukonstytuowane zostały już w roku 1956, nadaniem mu praw osiedla, dopiero jednak reforma 

miejska z lata 1973-1977 przekształciła tą miejscowość w miasto.  

Do roku 2013 stan prawny istniejących gmin na obszarze aglomeracji bielskiej nie 

zmienił się. Odnotować należy jedynie zmiany administracyjne w obrębie sieci gmin 

wiejskich. Zaliczyć do nich należy powstanie w roku 1982, gminy Bestwina z gminy 

wiejskiej Czechowice-Dziedzice oraz ukonstytuowanie się w 1990 r. gminy Jaworze 

wyłączonej z gminy Jasienica5. 

 

2. Struktura aglomeracji bielskiej 

 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w Czechowicach-Dziedzicach, które reprezentują 

przestrzeń strefy wewnętrznej aglomeracji bielskiej. Zarówno kurczenie się Bielska-Białej, 

jak i Czechowic-Dziedzic stoi w kontraście do sąsiednich gmin wiejskich, w tym obszaru 

wiejskiego gminy Czechowice-Dziedzice odnotowujących przyrost liczby ludności.  

Strefa zewnętrzna aglomeracji bielskiej obejmuje łącznie 10 jednostek 

administracyjnych w tym jedną gminę miejską (Szczyrk) i jedną gminę miejsko-wiejską – 

Wilamowice6. Cechą charakterystyczną strefy zewnętrznej aglomeracji bielskiej jest 

ponadprzeciętna liczba wsi z populacją większą niż 2 tys. mieszkańców, a więc taką którą 

przyjmuje się za dolny pułap przy nadawaniu praw miejskich. Nieprzeciętna jest też liczba 

wsi, których zaludnienie wynosi ok. 4 tys. mieszkańców lub więcej (Bestwina, Buczkowice, 
                                                           
5 Spórna, 2012. 
6 Województwo śląskie, 2006. 



Bystra, Czaniec, Jaworze, Kozy, 

miejsce szczególne posiadają

mieszkańców, w związku z czym jest to najludniejsza wie

wsi strefy zewnętrznej aglomeracji bielskiej wyja

suburbanizacji i napływu migracyjnego w rejonu konurbacji katowickiej, jak równie

czynnikami związanymi z dziedzictwem miejscowego osadnictwa charakteryzuj

istnieniem dużych wsi łańcuchowych. Czynnikiem dodatkowym był i jest wy

przeciętnego dla Polski wskaź

Tab. 1. Powierzchnia i ludność aglomeracji bielskiej. Opracowan

  

iec, Jaworze, Kozy, Ligota, Pisarzowice, Porąbka, Wilkowice

ą Kozy, których ludność w 2012 r. przekroczyła 12,4 tys. 

zku z czym jest to najludniejsza wieś w Polsce. Tak du

trznej aglomeracji bielskiej wyjaśniać należy zarówno czynnikiem 

suburbanizacji i napływu migracyjnego w rejonu konurbacji katowickiej, jak równie

zanymi z dziedzictwem miejscowego osadnictwa charakteryzuj

cuchowych. Czynnikiem dodatkowym był i jest wy

źnik urodzeń. 
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dr hab. Robert Krzysztofik 

Aglomeracja częstochowska 

 

Aglomeracja częstochowska zlokalizowana jest w północnej części województwa 

śląskiego. Administracyjnie 

obejmuje ona miasto na 

prawach powiatu 

Częstochowę oraz część 

powiatu częstochowskiego 

(gminy: Janów, Kamienica 

Polska, Kłomnice, Konopiska, 

Kruszyna, Mstów, Mykanów, 

Olsztyn, Poczesna, Rędziny, 

Starcza) i część powiatu 

kłobuckiego obejmującego 

miasto i gminę Kłobuck, 

gmina Wręczyca Wielka (ryc. 

1). W niektórych 

opracowaniach obszar 

aglomeracji częstochowskiej 

poszerzony jest o powiat 

myszkowski lub jego część, a 

także obszar całego powiatu 

częstochowskiego i 

kłobuckiego. Ponieważ 

priorytetem w badaniach form osadniczych są atrybuty przestrzenno-funkcjonalne i 

terytorialno-administracyjne, rozszerzoną delimitację regionu należy widzieć bardziej w 

ramach obszaru funkcjonalnego Częstochowy niż jej aglomeracji.  

Ogólna powierzchnia całej formy osadniczej wynosi 1509 km², a liczba ludności w 

2012 r. wynosiła 391,5 tys. mieszkańców. Aglomeracja częstochowska w całości 

zlokalizowana jest w obrębie historycznej Małopolski. Region miejski Częstochowy nie ma 

charakteru stricte metropolitalnego1, niemniej jednak w granicach samej Częstochowy istnieją 

                                                           
1 Krzysztofik, Szmytkie, 2011. 

Ryc. 1. Struktura przestrzenna aglomeracji częstochowskiej. 

Oznaczenia: 1 – miasta rdzenia aglomeracji częstochowskiej, 2 – 

miasta strefy wewnętrznej aglomeracji częstochowskiej, 3 – 

gminy strefy zewnętrznej aglomeracji częstochowskiej, 4 granice 

gmin lub obszarów miejskich i wiejskich w gminach, 5 – granice 

powiatów, 6 – granica województwa śląskiego, 7 – zasięg 

terytorialno-administracyjny aglomeracji częstochowskiej. 

Źródło: Opracowanie własne. 



instytucje, które częściowo pełni

krajowej.  
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Dziedzictwo form 

zaglomerowanych na obszarze 

dzisiejszej aglomeracji 

częstochowskiej sięga okresu 

feudalnego. Jako pierwszy nale

odnotować przypadek 

prawdopodobnej translokacji 

Kłobucka. Przeniesienie tego miasta 

na nowe miejsce wiązało si

istnieniem tzw. starego miasta i 

nowego miasta, które w krótkim 

czasie mogły współistnieć ze sob

Miejskie dzieje Kłobucka kontynuuje 

XIV-wieczne nowe miasto. Do 

początków XVIII wieku na obszarze 

współczesnej aglomeracji 

częstochowskiej powstały jeszcze 

Częstochowa, Mstów, Olsztyn i 

Janów. Jakkolwiek najstarszym 

ośrodkiem w wymienionej grupie był 

Mstów to pewną przewag

średniowiecznej sieci osadniczej uzyskała lokowana w II połowie XIV wieku Cz

Atrybutem, który o z tym zadecydował była niew

Paulinów na Jasnej Górze. S

specyficznej relacji, z której pomimo licznych konfliktów, korzystały oba elementy tego 
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wczesnonowożytnej, kiedy to Cz

ludnościowego i gospodarczego w tej cz

ciowo pełnią funkcje o charakterze metropolitalnym w skali regionalnej i 
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nowego miasta, które w krótkim 
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Mstów, Olsztyn i 
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ciowego i gospodarczego w tej części zachodniej Małopolski. Wzajemna siła 
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 funkcje o charakterze metropolitalnym w skali regionalnej i 

redniowiecznej sieci osadniczej uzyskała lokowana w II połowie XIV wieku Częstochowa. 

 kościoła i klasztoru 

siedztwo klasztoru i miasta skutkowało wytworzeniem się 
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oddziaływania oraz zdynamizowanie ruchu pątniczego doprowadziło ostatecznie do 

powstania w 1717 r. duchownego miasta bliźniaczego Nowej Częstochowy (inne nazwy: 

Częstochówka, Jasna Góra). Powstanie zespołu Częstochowa-Nowa Częstochowa na ponad 

100 lat utrwaliło istnienie zespołu miejskiego o charakterze tzw. interurbacji, gdzie jeden z 

ośrodków pełni funkcje centralne, a drugi skrajnie wyspecjalizowane2. Nadmienić jednak 

należy, że rozwój funkcji skrajnie wyspecjalizowanych Częstochówki odbywał się, zwłaszcza 

w pierwszych dekadach jej istnienia kosztem Częstochowy. Kres układowi miast 

bliźniaczych: Częstochowa – Częstochówka przyniosła integracja obu ośrodków w roku 

1826. Połączenie obu miast w istotny sposób wzmocniło pozycję Częstochowy w stosunku do 

innych miast regionu. Kres miejskim dziejom Janowa, Mstowa i Olsztyna przyniosły 

dodatkowo reformy zaborcy rosyjskiego pozbawiające te miasta praw miejskich w roku 1870. 

W tym czasie prawa miejskie stracił także Kłobuck; odzyskał je jednak już w 1919 r. 

Powstanie aglomeracji częstochowskiej należy wiązać przede wszystkim z rozwojem 

przestrzennym, demograficznym i gospodarczym Częstochowy. W pewnym stopniu także jej 

strefy podmiejskiej. Ograniczone znaczenie miało w tym kontekście miejscowe górnictwo rud 

żelaza. W przeciwieństwie do regionu konurbacji katowickiej nie wykształciło sieci silnych 

ośrodków miejskich. Jego wpływ należy widzieć natomiast na urbanizacji ekonomicznej i 

społecznej wsi zlokalizowanych wokół Częstochowy. Wyjątek stanowi jedynie miasto 

Blachownia, które prawa miejskie uzyskało w 1967 r., a od 1956 r. miało status osiedla 

miejskiego. Jego rozwój wiąże się ściśle z tradycjami górniczo-hutniczymi rud żelaza 

sięgającymi co najmniej wieku XVII.  

Rozwój terytorialny Częstochowy, szczególnie po aneksji wsi podmiejskich w 1977 

roku spowodował, że miasto „zbliżyło się” do sąsiednich miast na odległość kilku, kilkunastu 

kilometrów. Należy jednak zaznaczyć, że w żadnym przypadku nie uzyskano bezpośredniego 

sąsiedztwa dwóch miast. Częstochowę od Blachowni oddziela terytorium gminy wiejskiej 

Blachownia, a konkretnie teren zurbanizowanej wsi Wyrazów. 

 

2. Struktura aglomeracji częstochowskiej 

 

Monocentryczna aglomeracja częstochowska składa się z trzech stref: rdzenia 

obejmującego miasto  Częstochowę, strefy wewnętrznej obejmującej miasto Blachownię bez 

obszaru wiejskiego otaczającego tą miejscowość oraz strefy zewnętrznej w skład której 

                                                           
2 Krzysztofik, 2009, 2012. 



wchodzą gmina miejsko-wiejska Kłobuck oraz obszar wiejski gminy Blachownia, a ponadto 

10 gmin wiejskich z powiatu częstochowskiego i jedna gmina wiejska z powiatu 

kłobuckiego3. Monocentryczny rdzeń Częstochowy wyraźnie dominuje nad wszystkimi 

pozostałymi strefami, zarówno pod kątem demograficznym, gospodarczym, jak i 

instytucjonalnym. Dominacja ta jest tym bardziej wyrazista, że stanowi on niespełna 10% 

obszaru powierzchni ogółu formy osadniczej aglomeracji częstochowskiej (tab. 1). Z innej 

perspektywy należy wspomnieć, że aglomeracja częstochowska jest przykładem aglomeracji 

nie-metropolitalnej, gdzie udział potencjału demograficznego rdzenia w stosunku do strefy 

peryferyjnej jest największy spośród wszystkich tego typu zespołów miejskich 

zlokalizowanych w południowej Polsce i wynosi ponad 90%4. 

Strefa wewnętrzna aglomeracji częstochowskiej jest najsłabiej rozwiniętą ze spośród 

wszystkich zespołów osadniczych województwa śląskiego. Obejmuje tylko jedno, niespełna 

10-tysięczne miasto Blachownię. Sytuacja ta wskazuje na fakt, że aglomeracja częstochowska 

jest w swej trajektorii rozwojowej dopiero we wstępnej fazie ewolucji. Można ja określić jako 

aglomerację zalążkową. Istotne jest jednak to, że analiza systemu osadniczego otoczenia 

Częstochowy nie wskazuje na to, aby stan ten zmieniał się w ciągu najbliższych dwóch 

dekad. Dekoncentracja funkcji mieszkaniowych oraz  niektórych usługowych i 

produkcyjnych poza granice Częstochowy nie jest jeszcze w stanie doprowadzić do 

emergencji nowego prężnego ośrodka miejskiego w jej najbliższym sąsiedztwie – strefie 

wewnętrznej.  

Znaczący jest natomiast udział powierzchniowy i demograficzny strefy zewnętrznej. 

Zajmuje ona ponad 80% terytorium aglomeracji częstochowskiej i skupia blisko 40% 

mieszkańców. W strukturze osadniczej strefy zewnętrznej aglomeracji częstochowskiej 

uwagę zwracają 4 typy osiedli nierolniczych: 

• miasto powiatowe Kłobuck jako jeden z kluczowych ośrodków demograficzno-

gospodarczych tego regionu, 

• osiedla silnie zurbanizowane i zindustrializowane, wśród których miejsce szczególnie 

zajmują Rędziny, 

• osiedla podmiejskie cechujące się dobrą dostępnością komunikacyjną, w których 

wyraźnie zaznacza się (1990-2012) napływ nowych mieszkańców, a co widoczne jest 

także w strukturze przestrzennej wsi (urbanizacja przestrzenna) oraz 

                                                           
3 Spórna, 2012. 
4 Krzysztofik, Szmytkie, 2011. 



• miejscowości zatracające funkcje rolnicze o istotnym stopniu dojazdów do pracy w 

sąsiednich ośrodkach. W miejscowościach tych funkcje pozarolnicze są 

współdecydującymi, niejednokrotnie uwidacznia się także napływ migracyjny z 

Częstochowy, co znamionuje zalążkowy etap suburbanizacji.  

W strefie zewnętrznej aglomeracji częstochowskiej na skutek jej urbanizacji oczekiwane są 

zjawiska związane z jej punktowym umiastowieniem. Uwaga ta przede wszystkim dotyczy 

dawnych miast (Mstów, Olsztyn), jak również najbardziej zaludnionych wsi nie 

posiadających tradycji miejskich (Kłomnice, Konopiska, Rędziny). Spośród wymienionych 

największe szanse na umiastowienie posiada Olsztyn, w dalszym rzędzie Rędziny i Mstów. 
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dr Martyna Rzętała 

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego 

 

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego należy definiować jako 

przekształcenia jego jednego lub kilku komponentów, spowodowane różnymi formami 

działalności człowieka.  

Województwo śląskie jest powszechnie uważane za najbardziej antropogenicznie 

przekształcony obszar w Polsce mimo występowania w jego granicach terenów atrakcyjnych 

pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, turystycznym, etc. Tym samym, określenia 

dotyczące przeobrażenia środowiska („katastrofa ekologiczna”, „zanieczyszczenie 

środowiska”, „hałdy”, „odpady”, „tąpnięcia”, „uprzemysłowiony i zurbanizowany”), są 

zwykle kojarzone właśnie z: województwem śląskim, Katowicami, regionem górnośląskim, 

Górnośląskim Zagłębiem Węglowym, Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Rybnickim 

Okręgiem Węglowym, konurbacją katowicką i konurbacją rybnicką, dawnym województwem 

katowickim, a nawet Górnym Śląskiem. W województwie śląskim występują zarówno tereny 

silnie przeobrażone antropogenicznie (np. Wyżyna Śląska, Kotlina Oświęcimska), jak 

również jest ono kojarzone z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i częścią Beskidów, jako 

terenami o znacznie mniejszych antropogenicznych zmianach środowiska. 

Trwająca na tym obszarze kilka wieków eksploatacja surowców mineralnych, rozwój 

przemysłu przetwórczego, procesy urbanizacyjne i napływ ludności, stały się przyczyną 

antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego. Apogeum tych zmian wystąpiło w 

latach 70. XX wieku, jednak i współcześnie środowisko nie jest pozbawione występowania 

przekształceń antropogenicznych. Zmiany w środowisku dotyczą: budowy geologicznej i 

rzeźby terenu, klimatu, stosunków wodnych, gleb, szaty roślinnej oraz świata zwierząt. 

 

1. Zmiany w ukształtowaniu terenu 

 

Szczególnie spektakularne i typowe dla województwa śląskiego przeobrażenia dotyczą 

budowy geologicznej i rzeźby terenu. Polegają one na: zmianach spowodowanych wgłębną 

działalnością górniczą, deformowaniu naturalnego ukształtowania terenu oraz tworzeniu 

nowych form.  

Województwo śląskie to obszar występowania ważnych surowców mineralnych: 

węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, obecnie już nie eksploatowanych rud żelaza, piasków, 



żwirów, dolomitów itd. Rudy cynku i ołowiu oraz żelaza eksploatowano już we wczesnym 

średniowieczu, a węgiel kamienny – od końca XVIII wieku, przy czym jego eksploatacja 

odbywa się na największą w kraju skalę, właśnie w województwie śląskim.  

Eksploatacja surowców mineralnych doprowadziła do zmian w przypowierzchniowej 

części skorupy ziemskiej, których przykładem są szyby górnicze, chodniki eksploatacyjne, 

sztolnie, podziemne komory będące pozostałością po wyeksploatowanych złożach.  

Zmiany antropogeniczne zachodzą również na powierzchni terenu, gdzie powstało 

wiele różnych form. Zwykle dzieli się je na dwie grupy tj. utworzone w wyniku bezpośredniej 

działalności gospodarczej oraz powstałe w wyniku współdziałania procesów gospodarczych i 

czynników naturalnych.  

 

Fot. 1. Kamieniołom dolomitów w okolicach Siewierza (fot. M. Rzętała) 

Pierwsza z wymienionych grup, to formy świadomie stworzone przez człowieka w 

rezultacie konkretnego zapotrzebowania gospodarczego. Należy do nich zaliczyć formy 

wypukłe (hałdy, zwałowiska, nasypy, groble) oraz wklęsłe (wyrobiska, wkopy, warpie, rowy, 

powierzchnie zniwelowane). Formy wypukłe są efektem składowania na określonych 

obszarach materiału zbędnego, który nie nadawał się do bezpośredniego wykorzystania. 

Hałdy i zwałowiska mogą być pogórnicze (czyli usypane z materiału wydobywanego z 



węglem kamiennym) oraz pohutnicze (usypane z materiału zbędnego po procesach 

metalurgicznych). Z kolei nasypy towarzyszące chociażby szlakom komunikacyjnym i groble 

zlokalizowane w sąsiedztwie cieków i licznych zbiorników wodnych są zdecydowanie 

powszechniejszym elementem krajobrazu górnośląskiego, mimo iż osiągają znacznie 

mniejsze rozmiary. Formy wklęsłe z jednej strony są przykładem przekształcenia zewnętrznej 

części litosfery wskutek stosowania wielkich, przemysłowych technik powierzchniowego 

wydobycia surowca (fot. 1), z drugiej natomiast dokumentują pozostałości średniowiecznej 

eksploatacji rud srebra i ołowiu, a także węgla kamiennego. Współczesne przeobrażenia 

rzeźby związane są z również z wkopami, rowami oraz zniwelowanymi powierzchniami na 

potrzeby chociażby budownictwa mieszkalnego i przemysłowego. 

 

Fot. 2. Teren objęty osiadaniem u ujścia Jaworznika do Brynicy (fot. M. Rzętała). 

Druga grupa form powstała drogą naturalną, ale warunki ich rozwoju zainicjował 

człowiek. Dobrym przykładem takich form są niecki osiadania lub zapadliska (fot. 2). Formy 

te powstają na powierzchniach terenu zlokalizowanych nad polami podziemnej eksploatacji 

surowców mineralnych. Pozyskanie surowca wiąże się z powstaniem podziemnych pustek, 

które nawet po uzupełnieniu innym materiałem prowadzą do powolnego ugięcia lub 

zawalenia nadległego materiału i powstania zagłębienia na powierzchni w postaci osiadania 



lub zapadania gruntu. Wielkość, zasięg i przebieg powstawania deformacji uzależniony  jest 

od fizyczno-mechanicznych właściwości górotworu takich jak tektonika, rodzaj skał 

nadkładu, warunki hydrogeologiczne, głębokość zalegania i miąższość złoża, a także 

czynników związanych ze sztuką górniczą. Proces osiadania jest zwykle powolny a niecka 

osiadania przyjmuje kształt zbliżony do koła lub elipsy. Największe osiadania terenu powstają 

w wyniku eksploatacji pełnej z zawałem stropu, kiedy to współczynnik osiadania wynosi 0,7 

na każdy metr wybranego pokładu. Natomiast najmniejsze odkształcenia powierzchni terenu 

mają związek z eksploatacją częściową prowadzoną pasami z podsadzką hydrauliczną i 

kształtują się na poziomie 0,02-0,03 przy grubości pokładu wynoszącego 1 metr1. Wielkości 

obniżeń w poszczególnych rejonach eksploatacji są zróżnicowane. Maksymalne sięgają one 

powyżej 30 metrów (np. w północnej części Bytomia) i są następstwem eksploatacji wielu, 

zalegających nad sobą pokładów węgla, przy czym osiadaniem objęte jest ponad 1000 km² 

obszaru Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego2. Nieciągłe deformacje terenu występujące w 

przypadku płytkiej eksploatacji surowców, przybierają najczęściej postać odwróconych 

stożków o kołowych lub eliptycznych podstawach, progów, lejów, szczelin. Głębokość 

zapadlisk w większości przypadków nie przekracza kilku metrów, sporadycznie dochodzi do 

kilkunastu. Deformacje nieciągłe występują również na terenach eksploatacji rud cynkowo-

ołowiowych. Liczna grupa lei zapadliskowych występuje m.in. na terenie „Lasu Segieckiego” 

(Tarnowskie Góry) a jest związana z obszarem starej XIX – wiecznej eksploatacji tych rud. 

Konsekwencją tych procesów są odkształcenia powierzchni terenu oraz związane z nimi 

uszkodzenia konstrukcyjne infrastruktury. Zmiany o których mowa posiadają wymiar 

konkretnych szkód ekonomicznych, a są to chociażby: uszkodzenia (a nawet zniszczenia) 

budynków w Rydułtowach (Rybnicki Okręg Węglowy) i Bytomiu Karbiu, szkody 

konstrukcyjne na odcinku Katowice-Mysłowice autostrady A4, podtopienia gruntów oraz 

osiedli (np. w Sosnowcu Klimontowie), uszkodzenia szlaków kolejowych i ograniczenia 

prędkości z tym związane na obszarach objętych szkodami górniczymi, zaniechanie 

eksploatacji zbiorników wodnych w strefie ujścia Jaworznika do Brynicy, konieczność 

nadbudowy i częstej renowacji elementów regulacyjnych cieków i zabudowy 

hydrotechnicznej rzek Brynicy, Rawy, Kłodnicy. 

 

 
                                                           
1 S. Szpetkowski, Charakterystyka wpływów robót górniczych na górotwór i na powierzchnię terenu, 
Katowice 1980, s. 39-77. 
2 K. Dwucet, W. Krajewski, J. Wach, Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego, 
Katowice 1992, s. 150. 



 

Fot. 3. Krajobraz rolniczy w środkowej części Wyżyny Wieluńskiej (fot. J.M. Waga) 

Inne przykłady antropogenicznych zmian rzeźby dotyczą: 

• form eolicznych powstałych na powierzchniach przekształconych w wyniku 

działalności człowieka np. wydmy w obrębie odwodnionych obszarów eksploatacji 

piasku, wydmy na terenach wykarczowanych i odwodnionych; 

• eolicznego usuwania materiałów frakcji drobnej z powierzchni hałd, pryzm i 

zwałowisk, a następnie ich depozycji na obszarach sąsiednich, co prawie zawsze 

wiąże się z pogorszeniem warunków mieszkaniowych ze względu na obniżenie 

walorów estetycznych otoczenia; 

• uaktywnienia ruchów masowych i oddziaływania wód płynących po stokach hałd, 

zwałowisk, nasypów, co przykładowo prowadzi do powstania stożków napływowych, 

form osuwiskowych i obrywów, stwarzających zagrożenia konstrukcyjne różnego 

rodzaju budowli; 

• kształtowania brzegów i dna sztucznych zbiorników wodnych, co prowadzi do 

wykształcenia różnorodnych form abrazyjnych lub akumulacyjnych (delty, klify, 

mierzeje, kosy, pokrywy osadów dennych) bardzo często utrudniających właściwe lub 

optymalne wykorzystanie obiektów; 

• kształtowania nadpoziomowych i podpoziomowych składowisk odpadów różnego 

typu (wszak na terenie województwa śląskiego wytwarzana jest 1/3 odpadów 



przemysłowych oraz kilkanaście % odpadów komunalnych powstających na terenie 

Polski); 

• modyfikacji rzeźby (np. niwelacja terenu, kształtowanie tarasów rolniczych) w 

konsekwencji działalności rolniczej (fot. 3). 

 

2. Zmiany w troposferze 

 

 

Fot. 4. Pogranicze Beskidu Małego i Pogórza Śląskiego z warstwą zmętnień i zanieczyszczeń w 
powietrzu – widok z góry Żar (fot. M. Rzętała) 

Na obszarze województwa śląskiego, a przede wszystkim zurbanizowanej i 

uprzemysłowionej jego części, dochodzi do antropogenicznego zaburzenia wielu elementów 

klimatu i pogody. Antropogeniczne zmiany w atmosferze dotyczą modyfikacji lokalnych 

warunków cyrkulacji powietrza, warunków termicznych i wilgotnościowych powietrza 

atmosferycznego, wielkości i występowania opadów oraz osadów atmosferycznych, 

usłonecznienia, etc. Mimo braku jednoznacznych stwierdzeń określających wielkość tego 

wpływu, sygnalizowane są przejawy antropogenicznego oddziaływania, np.: 

• obecność w powietrzu warstwy zmętnień i zanieczyszczeń modyfikującej wielkość 

usłonecznienia (fot. 4); 



• wpływ zabudowy i uprzemysłowienia na kształtowanie temperatury (tzw. miejska 

wyspa ciepła); 

• emisja do atmosfery znacznych ilości energii cieplnej, pary wodnej i innych 

produktów procesów przemysłowych (gazy, aerozole, pyły), stanowiących aktywne 

jądra kondensacji oraz związany z tym wzrost opadów śladowych występujący 

zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach; 

• wpływ kilku tysięcy sztucznych zbiorników wodnych na klimat lokalny zwłaszcza 

Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej, co przejawia się niejednorodnym i 

ograniczonym terytorialnie wzrostem temperatur średnich i minimalnych 

powodującym wydłużenie okresów bezprzymrozkowych, nieznacznym 

zmniejszeniem maksimum termicznego oraz zwiększeniem częstości wiatrów słabych, 

oddziaływaniem na warunki konwekcji w okresie lata, zwiększeniem częstości 

występowania mgieł oraz opadów śladowych i małych. 

 

Rys. 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych (z wyjątkiem CO2) w latach 1988-2011 
według stanu na 31 XII każdego roku 

Poważnym problemem jest stan sanitarny powietrza atmosferycznego. 

Najważniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest emisja 

antropogeniczna w postaci emisji z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz 

związana z funkcjonowaniem transportu. W 2011 roku z terenu województwa śląskiego do 

atmosfery trafiło 22% krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych (rys. 1), ok. 20% gazowych 



ogółem (emisja zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla stanowiła 39% emisji 

krajowej), ok. 18% emisji dwutlenku siarki ogółem, 19% dwutlenku węgla i tlenków azotu 

oraz 35% tlenku węgla, tj. najwięcej spośród wszystkich województw w kraju w przypadku 

każdego rodzaju emisji tych zanieczyszczeń3. 

Z wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych wynika, że zanieczyszczenia 

transportowane w atmosferze i wprowadzane wraz z mokrym opadem atmosferycznym na 

teren województwa śląskiego stanowią znaczące źródło zanieczyszczeń obszarowych 

wpływających na środowisko naturalne tego obszaru4. Szczególnie ujemny wpływ, na stan 

środowiska, mogą mieć kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki biogenne i metale 

ciężkie. Wyrazem stopnia zakwaszenia wód opadowych jest ich odczyn mieszczący się w 

zakresie od 3,72 do 7,19, przy czym w przypadku 53% próbek stwierdzono tzw. kwaśne 

deszcze ale ujawniono jednocześnie spadek ich ilości w stosunku do lat ubiegłych. 

 

3. Zmiany stosunków wodnych 

 

Przekształcenia stosunków wodnych na terenie województwa śląskiego występują 

zarówno na terenach wiejskich jak i zurbanizowanych oraz uprzemysłowionych. Wpływ 

antropopresji na środowisko wodne wyraża się m.in. zmianą układu powierzchniowej sieci 

hydrograficznej, antropogenizacją odpływu, degradacją jakości wód powierzchniowych (w 

niektórych przypadkach wykluczającą możliwości skutecznego samooczyszczania), a także 

degradacją ilościowo-jakościową wód podziemnych. 

Zmiany układu powierzchniowej sieci hydrograficznej polegają najczęściej na 

regulacji rzek i potoków, którą prowadzono zwłaszcza na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 

lat. Wykonano zabudowę źródeł, obwałowanie oraz umocnienie faszyną koryt rzecznych, a na 

obszarach zabudowanych, oprócz obwałowań najczęściej spotyka się betonową zabudowę 

koryt. Zmiany układu powierzchniowej sieci hydrograficznej, nastąpiły również w wyniku 

budowy rowów odwadniających, kanałów oraz nowych odcinków koryt rzecznych 

związanych z przełożeniami cieków. Takie działania spowodowały zmiany w przebiegu 

działów wodnych, które zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych mają status tzw. działu 

wodnego niepewnego. Inny przykład zmian antropogenicznych w stosunkach wodnych na 

                                                           
3 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku. Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2012, s.15-16. 
4 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2012, s. 52-57. 



terenie województwa stanowi powstanie kilku tysięcy sztucznych zbiorników wodnych o 

różnej genezie (zaporowe, poeksploatacyjne, w nieckach osiadania i zapadliskach, groblowe, 

inne) i przeznaczeniu. Sztuczne zbiorniki wodne stały się – z hydrologicznego punktu 

widzenia – nowymi ogniwami obiegu materii stwarzając warunki do jej migracji w zupełnie 

nowych kierunkach. Występowanie kilku tysięcy zbiorników wodnych w centralnej części 

województwa śląskiego i obrzeżach sąsiednich jednostek administracyjnych jest podstawą 

wydzielania Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego o powierzchni kilku tysięcy km². 

Gęstość występowania zbiorników (70,54 na 100 km²) oraz łączna ich powierzchnia (185,4 

km²), decydują o jeziorności Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego wynoszącej 

2,74%, porównywalnej z terenami młodoglacjalnymi utożsamianymi z największą 

koncentracją jezior w Polsce5. 

Antropogeniczne przekształcenia wód podziemnych polegają przede wszystkim na 

zmianach zasobów i położenia zwierciadła wód oraz zmianach jakości wód. W różnym 

stopniu dotyczą one głównych zbiorników i użytkowych poziomów wód podziemnych 

wyróżnianych w różnych wiekowo utworach geologicznych, np. czwartorzędu, trzeciorzędu, 

kredy, triasu, karbonu. Wody podziemne podlegają procesowi drenażu przez górnictwo 

wgłębne, a lokalnie również przez odkrywki eksploatacyjne surowców mineralnych oraz duże 

ujęcia wód podziemnych. Często zdarza się tak, że eksploatacja górnicza powoduje ucieczkę 

wód w głębsze podłoże oraz osuszenie górotworu, w konsekwencji czego na powierzchni 

terenu obserwuje się wysychanie źródeł oraz zanik małych cieków i zbiorników wodnych. 

Wielowiekowa działalność górnicza, której towarzyszyło odwodnienie złóż, doprowadziła do 

wytworzenia rozległego leja depresji. Obejmuje on obszar centralnej części województwa 

śląskiego. Z jego występowaniem wiąże się również modyfikacja lokalnych kierunków 

spływu wód podziemnych. Wody podziemne, cechują się zróżnicowaną wydajnością, a 

przede wszystkim jakością eksploatowanych wód. Najmniej korzystna sytuacja pod 

względem możliwości rozprzestrzeniania zanieczyszczeń występuje w tzw. odkrytych 

zbiornikach wód podziemnych, czyli pozbawionych skutecznej izolacji przez warstwy wyżej 

położone. Do takich należą chociażby zbiorniki czwartorzędowe. Ich znaczenie jest 

niewielkie ze względu na silne zanieczyszczenie i nieciągłość utworów wodonośnych. Wody 

podziemne w niżej położonych utworach, izolowane przed przenikaniem zanieczyszczeń, 

posiadają korzystniejsze parametry jakościowe.    

                                                           
5 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, Katowice 2008. 



Zmiany struktury i reżimu odpływów, są szczególnie widoczne w ciekach 

odwadniających zlewnie o najbardziej przekształconych warunkach środowiska np. Kłodnicy 

powyżej zbiornika Dzierżno Duże, Brynicy poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Czarna 

Przemsza poniżej zbiornika Przeczyce, Pogorii, Rawy, Rudy, itd. Potwierdzają to 

zróżnicowane wartości wyliczonych na podstawie danych z wielolecia podstawowych 

wskaźników odpływu (tab. 1). Świadczą one o istnieniu uciążliwych form antropopresji (np. 

tzw. przerzuty wody, zrzuty ścieków, drenaż górniczy, itp.) na terenie wielu zlewni. 

Wszystkie te problemy najlepiej ujawniają się w zlewniach rzek odwadniających centralną 

część województwa śląskiego, a do takich należy Kłodnica. Oceniając średnie roczne 

przepływy Kłodnicy w profilu wodowskazowym Gliwice można na przestrzeni jednego 

wieku wyróżnić kilka okresów ich zasadniczych zmian6. Pierwszy okres to lata do 1945 roku 

z przepływami oscylującymi wokół wartości 3 m³/s. Okres drugi wyznaczony na podstawie 

intensywnego wzrostu przepływów średnich rocznych do ok. 7 m3/s obejmuje lata 1950-1980. 

Trzeci okres trwa od 1980 roku i wiąże się z nieznacznym spadkiem średnich rocznych 

przepływów, które obecnie kształtują się zwykle poniżej 6 m³/s. Przykład Kłodnicy świadczy 

o antropogenicznych uwarunkowaniach odpływu.  

 

Rys. 2. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej oraz ścieki przemysłowe i komunalne 
odprowadzane do wód i do ziemi w latach 1988-2011 według stanu na 31 XII każdego roku 

                                                           
6 J. Szturc, A. Jurczyk, B. Stachowicz, Trendy zmian przepływów rzek Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego. Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i 
hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych. Materiały Konferencji Naukowej, Katowice 1996, s. 
41-52. 



W bilansie wodnym województwa śląskiego istotną pozycję stanowi pobór wody na 

potrzeby gospodarki narodowej i ludności (rys. 2) obliczony na ponad 473 hm³ (ok. 115 hm3 

stanowi pobór na cele produkcyjne, około 284 hm³ przeznacza się na zapewnienie 

funkcjonowania sieci wodociągowej, a ok. 74 hm³ na nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie 

oraz uzupełnianie stawów rybnych7. Zużycie wody w poszczególnych działach gospodarki 

narodowej oraz ludność jest nieco niższe i wynosi ogółem 400 hm³, z czego 138 hm³ 

przypada na przemysł, 74 hm³ na rolnictwo i leśnictwo oraz 188 hm³ na eksploatację sieci 

wodociągowej. Bezpośrednią konsekwencją gospodarczego i i komunalnego wykorzystania 

wód wykorzystania wód jest wytwarzanie ścieków szacowane na około 385 hm³, przy czym 

za wymagające oczyszczania uznaje się 383 hm³; z tego 314 hm³ zostaje poddane procesom 

oczyszczania, a 69 hm³ pozostaje nieoczyszczone8. Warto także zauważyć, że w 

województwie śląskim wytwarzane jest blisko 0,4 km3 ścieków wymagających oczyszczania 

spośród ok. 2 km3 powstających w kraju9. 

Ze względu na zwykle silną antropopresję miejsko-przemysłową lub rolniczą, jakość 

wód na terenie województwa śląskiego wykazuje zróżnicowany stopień zanieczyszczenia. 

Dotyczy to zarówno wód podziemnych jak również cieków powierzchniowych i zbiorników 

wodnych. Na nienajlepszy stan jakościowy środowiska wodnego wskazują: 

• klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziemnych prowadzone w 94 punktach 

krajowej sieci monitoringu w 2012 roku stwierdzające brak wód bardzo dobrej jakości 

(klasa I), występowanie wód dobrej jakości (klasa II) w 20 % punktów pomiarowych i 

zadawalającej jakości (klasa III) w 56 % stanowisk, przy 20 % miejsc wystąpienia 

wód niezadawalającej jakości (klasa IV) i 3 % punktów z wodami złej jakości (klasa 

V)10; 

• klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziemnych prowadzone w 61 punktach 

regionalnej sieci monitoringu w 2012 roku ujawniające brak wód bardzo dobrej 

jakości (klasa I), dominację wód  dobrej jakości (klasa II – 44 % punktów 

pomiarowych) i zadawalającej jakości (klasa III – 26 % stanowisk), przy kilku 

miejscach wystąpienia wód niezadawalającej i złej jakości (klasa IV i V)11 

                                                           
7 Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2012, Katowice 2012. 
8 Tamże. 
9 Mały rocznik statystyczny Polski. Warszawa 2013. s. 47. 
10 Klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2012 roku w sieci 
krajowej. 
11 Klasyfikacja jakości wód podziemnych w 2012 roku według badań monitoringowych sieci 
regionalnej. 



• klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego rzek w punktach pomiarowo-

kontrolnych na terenie województwa śląskiego w 2012 roku wskazująca na 

zdecydowaną dominację stanu złego12, co przekłada się na analogiczną ocenę 

wykonaną w 2012 roku dla jednolitych części wód powierzchniowych, która również 

wskazuje na zły stan przy dosłownie jednostkowych przypadkach występowania stanu 

dobrego13. 

Pochodną odwadniania zlewni przekształconych antropogenicznie jest m.in. 

zaawansowana eutrofizacja rzek i jezior (w przypadku wód limnicznych utożsamiana 

zwłaszcza z negatywnymi zmianami w gospodarce gazowej np. Dzierżno Duże, Kozłowa 

Góra, Przeczyce), kumulacja zanieczyszczeń w misach jeziornych, niepożądane zmiany 

jakości wód podziemnych w konsekwencji infiltracji zanieczyszczonych wód retencji 

powierzchniowe. Zanieczyszczenie wód jest więc w dalszym ciągu zjawiskiem wysoce 

niekorzystnym wobec dużego zapotrzebowania na wodę umownie czystą oraz położenie w 

strefie wododziałowej regionu charakteryzowanego jako deficytowy pod względem 

zasobności w wodę. 

 

4. Przekształcenia antropogeniczne gleb 

 

 

Fot. 5. Gleba antropogeniczna rozwinięta na hałdzie łupków przywęglowych w Bytomiu Karbiu (fot. 
J.M. Waga)  

                                                           
12 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w punktach pomiarowo-
kontrolnych badanych w latach 2010-2012. 
13 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych badanych w latach 2010-2012. 



Zmiany antropogeniczne występują również w glebach. Znamienne jest ich 

przeobrażenie np. mechaniczna degradacja profilu glebowego, zanieczyszczenie lub skażenie, 

w skrajnych przypadkach likwidacja pokrywy glebowej. Wiele negatywnych skutków o 

charakterze antropogenicznym jest powodowane przez zabiegi bezpośrednie (np. 

odkrywkową działalność górniczą, kształtowanie powierzchni terenu na potrzeby realizacji 

różnych inwestycji) lub wynika z pośredniego wpływu zanieczyszczeń. Największym 

problemem ekologicznym są  gleby na terenach zurbanizowanych, w większości przypadków 

zanieczyszczone (Janosz-Rajczyk, 1993) i zdegradowane, nie nadające się do rolniczego 

wykorzystania z uwagi na ponadnormatywną zawartość m.in. metali ciężkich. Powstają 

również tzw. gleby antropogeniczne (fot. 5), najczęściej jako efekt celowych zabiegów 

zmierzających do odtworzenia gleb metodami biologicznymi przez stosowanie zabiegów 

agrotechnicznych, nawożenie mineralne oraz uprawy roślin próchnicotwórczych. Są to skutki 

wielowiekowego uprzemysłowienia i urbanizacji ujawniające się zwłaszcza w centralnej 

części województwa śląskiego oraz aglomeracjach i ośrodkach miejskich na terenie całej 

jednostki administracyjnej. Zanieczyszczenie gleb towarzyszy również większości szlaków 

komunikacyjnych. 

 

Rys. 3. Areał gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w latach 1988-2011 według stanu na 31 
XII każdego roku 

 



O antropogenicznych zmianach w środowisku glebowym świadczy występowanie w 

granicach województwa śląskiego 4921 ha gruntów zdegradowanych i zdewastowanych  

(rys. 3)14. Grunty zdegradowane, których wartość użytkowa zmalała w wyniku pogorszenia 

się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, 

a także wadliwej działalności rolniczej, stanowiły 1206 ha. Grunty zdewastowane, które 

utraciły całkowicie wartości użytkowe, charakteryzowały się areałem 3715 ha. Są to obszary 

wymagające rekultywacji, przy czym areał gruntów corocznie zrekultywowanych jest 

znacznie mniejszy ponieważ stanowi zaledwie kilka procent  łącznej powierzchni gruntów 

zdewastowanych i zdegradowanych. Jeszcze mniej (ok. 1% łącznej powierzchni gruntów 

zdewastowanych i zdegradowanych), stanowią grunty zagospodarowane po zakończeniu 

rekultywacji. 

 

5. Przyroda ożywiona-zmiany antropogeniczne 

 

Zmiany antropogeniczne przyrody ożywionej polegają przede wszystkim na 

przekształceniu naturalnych układów biotopowych i biocenotycznych. Przekształcenia te nie 

są obecnie tak znamienne jak jeszcze w II połowie XX wieku, gdy bonitacja warunków 

biologicznych wskazywała na występowanie w ówcześnie pojmowanej konurbacji 

górnośląskiej, stref od szkodliwej i bardzo szkodliwej do niebezpiecznej i bardzo 

niebezpiecznej w części najbardziej uprzemysłowionej i zurbanizowanej, oraz mniejszego 

zagrożenia utożsamianego ze strefami zagrożenia oraz okresowej szkodliwości na obrzeżach 

omawianych terenów15.  

Współczesna szata roślinna województw śląskiego tylko w niewielkim stopniu 

odzwierciedla warunki naturalne. Przemiany antropogeniczne utożsamiane są również z 

kształtowaniem składu gatunkowego roślinności. Istnieje ścisły związek pomiędzy szatą 

roślinną, a typem gleb i rodzajem skały macierzystej. Stąd swoiste interakcje np. lasy bukowe, 

bukowo-dębowe oraz mieszane z domieszką dębu, lipy i wiązu, występują na rędzinach lub 

glebach brunatnych wytworzonych z wapieni, margli i dolomitów. Z kolei obszary z 

utworami fluwioglacjalnymi porastają lasy z przewagą sosny, a lasy liściaste dominują na 

terenach związanych z glebami brunatnymi. Taki układ naturalnych zależności został 

zmodyfikowany przez wpływy antropogeniczne. Rozmieszczenie lasów (wykazujące wiele 

                                                           
14 Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2012. Katowice 2012. 
15 S. Żmuda, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji górnośląskiej, 
Katowice 1973, s. 211. 



związków z rodzajem podłoża oraz gleb) na obszarze województwa śląskiego nie jest 

równomierne. Daje się zauważyć stosunkowo duży odsetek powierzchni leśnych na obrzeżach 

omawianej jednostki administracyjnej, utożsamianych z kompleksami leśnymi oraz 

wielkoobszarowe wylesienia w centralnej jej części, które identyfikowane są przede 

wszystkim z wycinkami drewna na potrzeby górnictwa i hutnictwa16, a w innych miejscach 

był to karczunek związany z pozyskiwaniem terenów rolniczych. Sięgające średniowiecza 

wylesienie centralnej części województwa śląskiego wiąże się więc z wykorzystaniem drewna 

jako podstawowego materiału budowlanego w sztolniach oraz rozwojem przemysłu 

wydobywczego i hutnictwa w okresach późniejszych. Część wycinek uległa późniejszemu 

zagospodarowaniu przez wtórne zalesienia. Są to w przewadze monokultury. Szata roślinna 

oraz pokrywa glebowa, uległa ona znaczącym zmianom w wyniku oddziaływania 

antropopresji. 

Wszystkie dobrze wyodrębnione zespoły roślinne na omawianym obszarze można 

zgrupować w trzy podstawowe typy zbiorowisk17. Zbiorowiska leśne i zaroślowe 

reprezentowane są: najczęściej przez lasy liściaste oraz bory sosnowe okalające 

uprzemysłowione i zurbanizowane tereny i mające charakter wtórny; rzadziej przez lasy 

siedlisk świeżych, wilgotnych i mokrych; a raczej sporadycznie  przez lasy grabowo-dębowe 

oraz łęgi i olsy. Zbiorowiska nieleśne naturalne stanowią zespoły roślinności m.in. wodnej, 

błotnej, szuwarowej i są stosunkowo powszechne na omawianym obszarze ze względu na 

powszechność tego typu środowisk (liczne tereny wodne i podmokłe są konsekwencją 

oddziaływania antropopresji). Ze zbiorowiskami nieleśnymi pochodzenia antropogenicznego 

należy wiązać łąki występujące licznie m.in. w północnej części województwa. Podobny 

charakter antropogeniczny ma większość kompleksów leśnych np. drzewostany 

monokulturowe w południowej części województwa. Współczesny obraz świata zwierząt, 

zarówno pod względem składu jak i rozmieszczenia, jest wynikiem bardzo różnych 

uwarunkowań przyrodniczych i antropogenicznych. Zasadniczo jego kształtowanie 

przebiegało w sposób skorelowany z rozwojem szaty roślinnej, a antropopresja zaczęła 

odgrywać coraz większą rolę wraz z rozwojem rolnictwa, przemysłu, osadnictwa, etc. Istotą 

przekształceń antropogenicznych świata zwierząt utożsamia się najczęściej z wymuszoną 

ewolucją składu gatunkowego zwierząt na danym terenie, związaną z kształtowaniem nowych 

                                                           
16 M. Troc, Drewno w górnictwie węglowym Zagłębia Górnośląskiego. Czasopismo Geograficzne, t. 
LVI, z. 4, Wrocław 1975, s. 389-397. 
17 S. Wika, Roślinność naturalna i synantropijna, w: Przyroda województwa katowickiego, 
Krzeszowice 1997, s. 24-42. 



warunków siedliskowych, wynikających ze zmian pozostałych komponentów środowiska 

przyrodniczego. 
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1. Archi(diecezja) katowicka

 

1.1. Terytorium i ludność 

 

Po zakończeniu I wojny światowej mieszka

zadecydować o przynależno

zakwestionowanie przez III powstanie 

Górnego Śląska, dokonanego przez 

Problemy narodowościowe miało rozwi

genewska podpisana 15 maja 1922 roku. Formalna zmiana przynale

spornych terenów nastąpiła 15 czerwca 1922 roku

                                                           
1 E. Długajczyk, Podział Górnego 

Archidiecezja katowicka 

Mapa Archidiecezji Katowickiej 

1. Archi(diecezja) katowicka 

wiatowej mieszkańcy Górnego Śląska w plebiscycie mieli 

ności politycznej swego regionu. Wyniki plebiscytu i ich 

zakwestionowanie przez III powstanie śląskie stały się podstawą do ostatecznego podziału 

ska, dokonanego przez Konferencję Ambasadorów 20 paździe

ciowe miało rozwiązać specjalne porozumienie tzw. 

podpisana 15 maja 1922 roku. Formalna zmiana przynale

piła 15 czerwca 1922 roku1. 

 

E. Długajczyk, Podział Górnego Śląska w 1922 roku, Katowice 2002, s. 14-15. 

 

w plebiscycie mieli 

ci politycznej swego regionu. Wyniki plebiscytu i ich 
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dziernika 1921 roku. 

 specjalne porozumienie tzw. konwencja 

podpisana 15 maja 1922 roku. Formalna zmiana przynależności państwem 



Na mocy dekretu 

papieża Piusa XI „Sanctissimus 

Dominus noster” z dnia 7 

listopada 1922 roku 

przydzielona Polsce część

Górnego Śląska, podlegają

kościelnie biskupowi 

wrocławskiemu, miała stanowi

samoistną i zależn

"bezpośrednio od Stolicy 

Apostolskiej administraturę

Jej kierownictwo Stolica 

Apostolska powierzyła 

salezjaninowi pochodzącemu ze 

Hlondowi. Do pełnego usamodzielnia tej cz

wyniku porozumienia Stolicy Apostolskiej i Pa

roku. Nowa jednostka organizacyjna Ko

również śląską, powołana została d

28 października 1925 roku i  weszła jako sufragania w skład metropolii krakowskiej. 

Okoliczności powstania diecezji katowickiej wskazuj

kościelnych z aspiracjami narodowymi i politycznymi regionu 

składową odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej

Jej obszar powstał z poł

części: dawnego Wikariatu Cieszy

Węgier) oraz Górnego Śląska, który od 17

Granice diecezji, liczą

województwa śląskiego. W 1938 roku, na krótko, biskupowi katowickiemu przekazano pod 

zarząd jeszcze jeden fragment diecezji wrocławskiej, le

tzw. Zaolzie, w sumie trzy dekanaty: Frysztat, Jabłonków i Karwina. Dodatkowo 13 stycznia 

1939 roku bp Stanisław Adamski

                                                           
2 W. Musialik, Postawa duchowie
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ną 

rednio od Stolicy 
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Jej kierownictwo Stolica 

Apostolska powierzyła 

cemu ze Śląska, ale wychowanemu w Turynie 

. Do pełnego usamodzielnia tej części Śląska pod względem ko

ienia Stolicy Apostolskiej i Państwa Polskiego na gruncie konkordatu z 1925 

roku. Nowa jednostka organizacyjna Kościoła, katolicka  -  diecezja katowicka zwana 

, powołana została do życia bullą papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unit

dziernika 1925 roku i  weszła jako sufragania w skład metropolii krakowskiej. 

ci powstania diecezji katowickiej wskazują na ścisły zwi

cielnych z aspiracjami narodowymi i politycznymi regionu śląskiego, który stał si

 odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej2. 

Jej obszar powstał z połączenia dwóch różniących się geograficznie i historycznie 

Wikariatu Cieszyńskiego (do końca I wojny światowej był cz

ska, który od 1742 roku należał do Prus. 

ącej 4225 km kw., pokrywały się prawie w cało

skiego. W 1938 roku, na krótko, biskupowi katowickiemu przekazano pod 

d jeszcze jeden fragment diecezji wrocławskiej, leżącej na terytorium Czechosłowacji, 

tzw. Zaolzie, w sumie trzy dekanaty: Frysztat, Jabłonków i Karwina. Dodatkowo 13 stycznia 

39 roku bp Stanisław Adamski przejął zarząd nad skrawkiem diecezji nitrza
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Katedra Chrystusa Króla w Katowicach
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czadeckim ( dwie parafie: Czerne i Skalite). Z dniem 1 stycznia 1940 roku Zaolzie powróciło 

pod jurysdykcję biskupa wrocławskiego3. 

 

Wnętrze katedry Chrystusa Króla w Katowicach, ze zbiorów E-ncyklopedii 

W 1992 roku po kilku latach przygotowań, papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus 

Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 roku dokonał reorganizacji terytorialnej Kościoła w 

Polsce.  Powstało 13 nowych diecezji, w tym gliwicka i bielsko-żywiecka, które przejęły 

niektóre dekanaty należące do diecezji katowickiej. 

Diecezja katowicka została podniesiona do rangi archidiecezji i wraz z diecezjami 

gliwicką i opolską, stanowi metropolię katowicką (zwaną też metropolią górnośląską). 

Głównymi patronami archidiecezji są Matka Boża Piekarska oraz św. Jacek4. W latach 1925- 

1954 głównym kościołem diecezji (katedra) był kościół p.w. św. Piotra i Pawła w 

Katowicach, a po ukończeniu budowy, jego rolę przejęła budowana od 1930 roku katedra  

p. w.  Chrystusa Króla w Katowicach, poświęcona 30 października 1955 roku przez biskupa 

Zdzisława Golińskiego5. 

1.2. Katolicy, sieć dekanalna 

 

                                                           
3 J.  Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 87-93. 
4 J. Myszor, Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej, 
Katowice 2010, s. 97. 
5 J. Myszor, Duszpasterstwo w katedrze Chrystusa Króla i parafii katedralnej, [w:] Katedra Chrystusa 
Króla w Katowicach, pod red. S. Puchały i A. Liskowackiej, Katowice 2000, s. 131-137. 



Nowa diecezja w 1925 roku liczyła ok. 915 tys. wiernych, w 1938 - 1305 tys., 1986 - 

2357 tys. wiernych. Statystyka diecezji katowickiej z 1938 roku podaje, że na terenie diecezji 

przebywało także 111 grekokatolików, 67685 ewangelików, 19124 Żydów, 53 

prawosławnych, 1401 członków innych wyznań oraz 399 ateistów. Dane statystyczne z 1927 

roku wykazują, że na Górnym Śląsku wśród wyznań protestanckich najliczniej był 

reprezentowany Kościół Ewangelicko-Augsburski i Helweckiego Wyznania. Większość z 

nich przyznawała się do narodowości niemieckiej. Na Górnym Śląsku mieszkało ok. 61 tys. 

jego członków, czyli 6,2% ogółu mieszkańców, na Śląsku Cieszyńskim 45 tys. -32% ogółu 

mieszkańców. Prócz tego największego Kościoła ewangelickiego, w górnośląskiej części 

województwa śląskiego istniał Ewangelicki Kościół Unijny (część Kościoła staropruskiej unii 

ewangelickiej; wynik zjednoczenia wyznań kalwińskiego i luterskiego). Poza tymi 

Kościołami na Śląsku funkcjonował Żydowski Związek w postaci niezależnych od siebie 

gmin synagogalnych oraz kilka mniejszych grup wyznaniowych i sekt6. 

 Na Górnym Śląsku na początku lat trzydziestych XX wieku żyło ponad 100 tys. ludzi 

używających języka niemieckiego. W duszpasterstwie władze diecezji katowickiej zakładały 

jednak, że w diecezji istnieje, większe niż podawały państwowe statystyki, zapotrzebowanie 

na język niemiecki.  Według obliczeń kurialnych w 1933 roku diecezja liczyła 1195 395 

katolików, z tego 149153 byli to katolicy narodowości niemieckiej, czyli 12,4%, co by 

oznaczało, że różnica między danymi państwowymi a kościelnymi wynosiła ok. 5%. Mieli 

oni możliwość uczestniczenia we mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w języku 

niemieckim. Liczba Niemców w diecezji w okresie dwudziestolecia międzywojennego 

systematycznie cofała się (spowodowane to było licznymi wyjazdami do Niemiec). Znaczna 

część ludności narodowości niemieckiej została wysiedlona po zakończeniu II wojny 

światowej.  

W chwili tworzenia diecezji katowickiej, jej strukturę terytorialną tworzyło 18 

dekanatów i 179 parafii i stacji duszpasterskich. Bardzo szybko przybywało nowych 

kościołów i parafii. W minionym okresie kilkakrotnie dochodziło do podziału diecezji na 

nowe dekanaty7. Jeszcze za rządów wikariusza kapitulnego J. Piskorza, 13 V 1955 r. 

powołano do życia 8 nowych dekanatów, przez co ich liczba wzrosła do 27. W 1958 r. 

dokonany został nowy podział dekanatów - przybyło 5. W 1988 roku diecezja katowicka 

składała się z 42 dekanatów, 398 parafii, przy 2,5 mln liczbie wiernych. W 1992 roku w 
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wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce uszczuplone zostało 

terytorium diecezji katowickiej: diecezji gliwickiej przekazano 6 dekanatów (200 tys. 

wiernych), a diecezji  bielsko-żywieckiej – 8 dekanatów (350 tys. wiernych). W skład nowo 

ukształtowanej archidiecezji wchodzą 34 dekanaty podzielone na 319 parafii (stan 2013).  

Obecnie archidiecezję katowicką zamieszkuje ok. 1496 tys. mieszkańców, w tym ok. 1400 

tys. deklaruje się jako katolicy.   

W latach 1945-1956 w diecezji, mimo wielkich przeszkód czynionych przez władze 

polityczne i administracyjne, zostało wybudowanych 28 nowych kościołów, niektóre tylko w 

formie tymczasowych kaplic. Wiele obiektów sakralnych zostało mocno uszkodzonych 

podczas działań wojennych, a kilka drewnianych kościołów całkowicie spłonęło. W latach 

1945-1989, mimo szczególnie niesprzyjających warunków politycznych, wybudowano ponad 

150 nowych kościołów. Następnych kilkadziesiąt powstało po 1989 roku8. 

 

1.3. Biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy 

 

Administracją Apostolską Śląska Polskiego, 

powołaną do życia w listopadzie 1922 roku kierował 

ks. August Hlond. Po utworzeniu diecezji katowickiej 

(śląskiej) został jej pierwszym biskupem. Po jego 

przejściu na stolicę prymasowską w Gnieźnie (1926 

rok), ordynariuszem katowickim został pochodzący z 

diecezji poznańskiej ks. Arkadiusz Lisiecki. Rządził 

diecezją tylko cztery lata. Po jego śmierci, w 1930 roku, 

kolejnym rządcą diecezji został ks. Stanisław Adamski 

(również z Poznania). Swój urząd sprawował długo, bo 

aż 37 lat, z tym jednak, że w 1950 r. ze względu na stan 

zdrowia, otrzymał biskupa koadiutora w osobie ks. 

Herberta Bednorza. Kierował on diecezją wpierw jako  

biskup koadiutor, a po śmierci bpa Stanisława 

Adamskiego (12 XI 1967) jako samodzielny biskup. W 1985 roku przeszedł na emeryturę, a 

piątym ordynariuszem katowickim został ks. dr Damian Zimoń (od 1992 roku arcybiskup 
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metropolita). Po przejściu na emeryturę, jego następcą 

został 20 października 2011 roku ks. dr  Wiktor Skworc.  

Przez kilka lat swego istnienia diecezją kierował 

tylko jeden biskup, który w 1935 roku otrzymał biskupa 

pomocniczego (sufragana) –Teofila Bromboszcza 

(1934-1937).  Po nim biskupami pomocniczymi byli:  

bp Juliusz Bieniek (1937-1978) , bp Józef Kurpas 

(1963-1992) , bp Czesław Domin (1970-1992) , bp 

Janusz Zimniak (1980-1992) , bp Gerard Bernacki 

(1988-2012) , bp Piotr Libera (1996-1998), bp Stefan 

Cichy (1998-2005) oraz bp Józef Kupny (2005-2013)9. 

Podczas okupacji, gdy biskupi zostali internowani, a następnie wygnani, diecezją 

kierował w randze wikariusza generalnego za zgodą ordynariusza wpierw ks. Franciszek 

Strzyż, a po jego śmierci, ks. Franciszek Woźnica. W 1952 roku na tle sporu o katechizację w 

szkole, biskupi katowiccy ponownie zostali wygnani z diecezji, a na ich miejsce kapituła 

katedralna pod przymusem wybrała posłusznych władzom komunistycznym wikariuszy 

kapitulnych: ks. Filipa Bednorza, a po jego śmierci ks. Jana Piskorza (wybrany 13 stycznia 

1954 roku). 

 

1.4. Duchowieństwo diecezjalne 

 

Duchowieństwo powstałej w 1925 roku diecezji 

rekrutowało się z kleru wrocławskiego, wychowanego i 

wykształconego w seminariach duchownych we Wrocławiu 

i Widnawie. Po plebiscycie, wobec perspektywy powstania 

w polskiej części Śląska nowej diecezji, część księży 

postanowiła pozostać po stronie niemieckiej, gdy 

tymczasem inna grupa przeniosła się na stronę polską w 

obawie przed prześladowaniami za swoje przekonania 

narodowe.  

Diecezja rozpoczynała swe istnienie mając do 
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dyspozycji ok. 300 księży. Spośród nich: 64 uważało się za Niemców, a 4 z nich posiadało 

obywatelstwo niemieckie. W 1922 roku Administrator Apostolski ks. August Hlond przyjął 

również do pracy w diecezji grupę księży z innych diecezji, w tym kilku spoza granic 

odrodzonej Polski. Problemy narodowościowe diecezji katowickiej oraz brak odpowiedniej 

liczby wykładowców z zakresu teologii skłoniły bpa Augusta Hlonda do podjęcia decyzji o 

założeniu seminarium duchownego w Krakowie, mimo że papież Pius XI doradzał założenie 

seminarium w Katowicach. W okresie międzywojennym na jednego duchownego przypadło 

w diecezji 3385 wiernych. W tym okresie śląskie seminarium duchowne w Krakowie cieszyło 

się napływem dużej liczby kandydatów do kapłaństwa; w seminarium duchownym w 

Krakowie kształciło się w 1935 roku 159 alumnów10. 

W 1939 roku diecezja katowicka liczyła ok. 500 księży.  Ponadto w diecezji 

zatrudnionych było w duszpasterstwie lub tylko przebywało na jej terenie 65 zakonników. W 

okresie między wrześniem 1939 a styczniem 1940 roku do opuszczenia diecezji zmuszonych 

zostało 31 księży, których przyjęły sąsiednie diecezje: archidiecezja krakowska, tarnowska,  

kielecka, częstochowska oraz sandomierska.  W wojsku polskim jako kapelani służyło 24 

księży wywodzących się z diecezji katowickiej, 10 z nich zostało zmobilizowanych w 

ostatnich dniach sierpnia 1939 roku i podzieliło losy swoich jednostek wojskowych.  W 

czasie II wojny światowej do służby w niemieckim wojsku zostało powołanych z terenu 

diecezji katowickiej ponad 50 księży diecezjalnych i 22 zakonników.  W czasie okupacji 

duchowieństwo katowickie spotkały liczne represje. Najczęstszymi powodami prześladowań 

był udział księży w powstaniach śląskich i plebiscycie, wybitne zasługi dla kultury polskiej w 

okresie międzywojennym, działalność podziemna w nielegalnym ruchu charytatywnym i 

zbrojnym ruchu oporu AK, szczególne zasługi dla duszpasterstwa, czy też niestosowanie się 

do zakazów władz okupacyjnych w zakresie duszpasterstwa. W sumie 157 księży zostało 

dotkniętych różnego rodzaju represjami (45 księży i kleryków poniosło śmierć). Dwóch 

duchownych zmęczonych w obozach koncentracyjnych zostało ogłoszonych w 1999 roku 

błogosławionymi: ks. Emil Szramek i ks. Józef Czempiel11. 

Po zakończeniu wojny, więzienia, obozy koncentracyjne, wyroki śmierci, ale także 

migracja duchownych (kapelani w wojsku na Zachodzie) oraz naturalne zgony spowodowały 
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poważne zmniejszenie się liczby duchowieństwa. W 1947 roku liczba księży spadła z 570 w 

1940 roku do 540 w 1947. Pewna, bliżej nieokreślona liczba duchownych związana z 

duszpasterstwem wojskowym pozostała na Zachodzie i z powodów politycznych nie wyrażała 

ochoty na powrót. W pierwszych dniach po zakończeniu okupacji, diecezja przyjęła 

duszpasterstwa na okres przejściowy lub stały kilkunastu księży obcych diecezji12. 

Ówczesne władze usiłowały także podzielić wewnętrznie duchowieństwo przez 

propagowanie tzw. ruchu księży patriotów. Do tego ruchu koncesjonowanego przez władze 

polityczne Polski Ludowej włączyło się czynnie ok . 20-30 duchownych.  Część z nich 

została wykorzystana przez władze bezpieczeństwa jako tzw. tajni informatorzy13. 

Po wojnie liczba duchownych systematycznie wzrastała. Aż do 1980 roku śląskie 

seminarium mieściło się w Krakowie. Od czasu usunięcia Wydziału Teologicznego z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, klerycy odbywali studia teologiczne w ramach studium 

domowego. Dzięki staraniom bpa H. Bednorza 3 listopada 1980 roku siedziba Wyższego 

Śląskiego Seminarium Duchownego z Krakowa została przeniesiona do Katowic i znalazła 

miejsce w gmachu dawnego gimnazjum św. Jacka przy ul. Wita Stwosza. Obecnie alumni 

studiują na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstałym w  

2001 roku, a formację duchową otrzymują w seminarium duchownym14. 

Duchowieństwo diecezji katowickiej liczy dziś prawie 1078 księży. Kilkudziesięciu z 

nich pracuje na misjach oraz w krajach, gdzie brakuje miejscowych duchownych. W 1997 

roku oddano do użytku Dom Księży Emerytów. Biskupa diecezjalnego w kierowaniu 

Kościołem lokalnym wspierają liczne wydziały kurialne i instytucje odpowiedzialne za 

poszczególne sektory życia duszpasterskiego. 

 

1.5. Zakony i zgromadzenia 

 

Na terenie diecezji katowickiej powstało również wiele domów zakonnych męskich i 

żeńskich.  Z chwilą powstania diecezji katowickiej, na jej terenie znalazły się niektóre stare 

zakony i zgromadzenia: franciszkanie, bonifratrzy i jezuici lub przybyły nowe: kamilianie, 

oblaci, salezjanie i werbiści.  Bonifratrzy w okresie międzywojennym posiadali na terenie 

                                                           
12 J. Krętosz, Duchowieństwo Archidiecezji Lwowskiej na terenie Diecezji Katowickiej po 1945 r. 
SSHT 2004, t. 37, z. 2, s. 203-219. 
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w Katowicach, [w:] Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004, Katowice 2004, s. 79-86. 



diecezji katowickiej dwa ośrodki: w Cieszynie (zał. 1694) i w Bogucicach (zał. 1874); 

zajmowali się opieką przede wszystkim chorymi w szpitalach przez siebie założonych. W 

1902 roku Panewnikach w pobliżu Katowic osiedlili się franciszkanie, którzy doprowadzili do 

powstania największego założenia klasztornego na Górnym Śląsku15. 

Po zakończeniu II wojny światowej obecność męskich zgromadzeń zakonnych w 

zasadzie nie uległa większym zmianom. Zmienił się natomiast charakter ich obecności w 

diecezji. Po likwidacji Niższych Seminariów Duchownych, większość zakonów i zgromadzeń 

zakonnych zajęła się duszpasterstwem parafialnym. Utrzymało się tylko Wyższe Seminarium 

Duchowne Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. Po  reorganizacji diecezji i 

powstaniu metropolii górnośląskiej, zakony i zgromadzenia zakonne zajmują się głównie 

duszpasterstwem parafialnym: franciszkanie (6 parafii), oblaci (1), salezjanie (3),  

salwatorianie (2) werbiści (1), dominikanie (1)16. 

W spuściźnie po diecezji wrocławskiej diecezja katowicka przejęła kilka żeńskich 

zgromadzeń zakonnych, z których najliczniejsze były dwa: boromeuszki i służebniczki. 

Pierwsze zostały sprowadzone do parafii górnośląskich przez duszpasterzy z uwagi na swoje 

zaangażowanie w służbie chorym w szpitalach oraz w ramach tzw. ambulatoryjnej opieki 

prowadzonej na terenie parafii. W 1923 roku boromeuszki na Śląsku posiadały trzy 

prowincję, w tym jedna obejmująca teren diecezji katowickiej, z domem macierzystym w 

Cieszynie.  

W chwili „otwarcia", na terenie diecezji katowickiej boromeuszki posiadały 52 

placówki, w których przeciętnie pracowało na różnych stanowiskach (opiekunki chorych, 

pielęgniarki, opiekunki dzieci) od 5 do 15 sióstr. Najwięcej sióstr przebywało w domu 

macierzystym Cieszynie (80 sióstr, 33 nowicjuszki, 25 kandydatki).  

W 1939 roku dom prowincjalny z Cieszyna został przeniesiony do Rybnika, a po 

zakończeniu wojny z dniem 1 lipca 1945 klasztor w Mikołowie stał się Domem Generalnym 

wydzielonej gałęzi ss. Boromeuszek. Drugim równie licznym zgromadzeniem żeńskim 

obecnym w diecezji katowickiej były służebniczki. Zajmowały się głównie prowadzeniem 

ochronek dla dzieci dla dzieci, ale również pracują jako pielęgniarki (Panewniki), pielęgniarki 

ambulatoryjne posługując osobom samotnym, starszym i potrzebującym pomocy medycznej. 

W 1928 roku na terenie w ówczesnej diecezji katowickiej służebniczki z gałęzi śląskiej 

(Leśnickiej) posiadały 30 placówek, z których najstarszym był dom w Skrzyszowie. Po 
                                                           
15 Schematyzm archidiecezji katowickiej 2013, s. 573-579. 
16 Ch. Kurek, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich na terenie diecezji katowickiej 
w latach 1925-1973, Nasza Przeszłość 44 (1975), s. 185-208; Schematyzm archidiecezji katowickiej 
2013, s. 573-579. 



zakończeniu wojny liczba placówek wynosiła 45, z tym, że zmianie uległ główny cel posługi. 

Z biegiem czasu, między innymi zgodnie z reformą oświaty forsowaną przez władze 

komunistyczne, siostry służebniczki pozbawiono wpływu na dzieci przez upaństwowienie 

wszystkich dotychczasowych ochronek prowadzonych przez siostry.  

Mniej placówek, chociaż równie zasłużone dla społeczności katolickiej, posiadały 

elżbietanki pracujące głównie w szpitalach (1928 – 7 placówek, 4 szpitale), jadwiżanki (5 

placówek, w tym zakład wychowawczy w Bogucicach – 33 sióstr). Po reorganizacji sieci 

diecezjalnej i okrojeniu obszaru diecezji, w 1993 roku najwięcej placówek w archidiecezji 

katowickiej posiadają boromeuszki - 34 placówki, służebniczki - 30, elżbietanki - 14, 

jadwiżanki - 9. W sumie na terenie archidiecezji jest obecnie 30 zakonów,  zgromadzeń i 

instytutów zakonnych  oraz 2 zakony rycerskie. Większość z nich realizuje postawione sobie 

zadania w zgromadzeniach czynnych, angażując się w pracy o charakterze duszpasterskim 

jako katechetki. Prowadzą ochronki i sierocińce, kierują szpitalami lub wchodzą w skład 

personelu szpitalnego. Niektóre z nich z nich zajmują się kobietami zagrożonymi prostytucją, 

bezdomnością, prowadzą kuchnie dla bezdomnych, domy samotnej matki itp. 

Kontemplacyjne życie prowadzą siostry karmelitanki (Katowice) i wizytki (Rybnik)17. 

 

1.6. Duszpasterstwo 

 

Duszpasterstwo diecezji katowickiej kontynuuje tradycje wrocławskie, jednocześnie 

wypracowało własne, które stały się odpowiedzią na nowe potrzeby wywołane zmianą 

przynależności politycznej tego regionu. Poza tradycyjnym podziałem najważniejszych 

obszarów duszpasterstwa: posługa sakramentalna, kaznodziejstwo i katechizacja oraz opieka 

społeczna (caritas) do specyficznych form duszpasterstwa jest zaangażowanie  świeckich w 

bractwach, zgromadzeniach oraz ruchach kościelnych oraz ruch pielgrzymkowy (sanktuarium 

w Piekarach).  

Powstająca diecezja katowicka przejęła w spadku po diecezji wrocławskiej bardzo 

dobrze zorganizowaną sieć parafialnych stowarzyszeń o celach dewocyjnych i społeczno-

kulturalnych. W 1934 roku staraniem bpa Stanisława Adamskiego nastąpiła centralizacja 

wszystkich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w diecezji w ramach Akcji Katolickiej. 

Natomiast bractwa i stowarzyszenia kościelne skupione zostały ramach Misji Wewnętrznej. 

Na specjalnych prawach funkcjonowały Związki Abstynenckie i Związek „Caritas”. Prawie 
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1/4 wiernych diecezji skupiona była w różnych organizacjach kościelnych.  W 1950 roku 

władze polityczne doprowadziły do przejęcia ośrodków Caritas prowadzonych przez diecezję 

katowicka. Odtąd działalność charytatywna przeszła na poziom parafialny.  Po wojnie, przez 

jakiś okres czasu, usiłowano w diecezji wskrzesić organizacje kościelne, ale po 1948 roku 

wskutek szykan, procesów i ostatecznie zakazu działalności wszystkie stowarzyszenia 

kościelne zawiesiły swoją działalność. Z biegiem lat świeccy katolicy zaczęli się zrzeszać w 

ramach coraz liczniej powstających ruchów kościelnych: Krucjata Wstrzemięźliwości, Ruch 

Światło-Życie, Ruch Dzieci Maryi, Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Legion Maryi, 

Focolari, Neokatechumenat i inne. Po 1989 roku możliwe stało się także zakładanie 

stowarzyszeń katolickich, takich jak: Akcja Katolicka, czy Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży18. Jeszcze czasach PRL-u specjalny status otrzymały: Duszpasterstwo 

Akademickie, Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych oraz inne 

duszpasterstwa stanowe. 

Ważnymi wydarzeniami w powojennej historii diecezji katowickiej stały się: 

peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w 1966 roku (właściwie to 

pielgrzymowała po parafiach sama rama, gdyż obraz został „aresztowany” w drodze do 

Katowic), Synod Diecezjalny, który odbywał się w latach 1972-1975, wizyta Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Katowicach (20 czerwca 1983) oraz powstanie Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000). 

W diecezji katowickiej funkcjonuje kilka sanktuariów, z których najbardziej znane są 

Piekary Śląskie. Co roku odbywają się tam pielgrzymki stanowe mężczyzn i młodzieńców 

oraz kobiet i dziewcząt. Przez wiele lat uczestniczył w nich jako metropolita krakowski kard. 

Karol Wojtyła. Diecezja posiada domy rekolekcyjne w Kokoszycach i Brennej, w których 

organizowane są liczne spotkania formacyjne oraz dni skupienia dla świeckich i duchownych. 

Dziełem charytatywnym zajmuje się Caritas Archidiecezji Katowickiej reaktywowana w 1989 

roku.  

Znaczące miejsce w duszpasterstwie zajmują media katolickie związane z diecezją 

katowicką: tygodnik „Gość Niedzielny" (powstał w 1925 roku), Księgarnia i Drukarnia św. 

Jacka (powołane do życia w 1925 roku), radio eM]] (diecezjalne radio funkcjonujące od 1994 

roku), a także rozwijający się od kilku lat portal internetowy „Wiara.pl”. 
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Autor: dr Maria Fajer 

Bonitacja gleb 

 

Bonitacja gleb sporządzana dla użytków rolnych określa ich wartość pod względem 

przydatności rolniczej. Klasy bonitacyjne są ustalone oddzielnie dla gruntów ornych i 

użytków zielonych. Bonitacja gleb sporządzana dla użytków rolnych określa ich wartość pod 

względem przydatności rolniczej.  

Na gruntach ornych wydzielono dziewięć klas bonitacyjnych: 

• klasa I – gleby orne najlepsze 

• klasa II – gleby orne bardzo dobre 

• klasa IIIa – gleby orne dobre 

• klasa IIIb – gleby orne średnio dobre 

• klasa IVa – gleby orne średniej jakości, lepsze 

• klasa IVb – gleby orne średniej jakości, gorsze 

• klasa V – gleby orne słabe 

• klasa VI – gleby orne najsłabsze 

• klasa VIz – gleby orne pod zalesienia 

 

Rys. 1. Użytki rolne wg klas bonitacyjnych (źródło danych: Rocznik statystyczny rolnictwa 2012, 
GUS)  

Na trwałych użytkach zielonych wydzielono sześć klas bonitacyjnych (I-VI) oraz 

klasę VIz, tj. użytki zielone pod zalesienie. Podstawą zaliczania gleb ornych do danej klasy 

bonitacyjnej jest ocena ich właściwości oraz warunków przyrodniczych terenu decydujących 



o ich urodzajności (m. in.: składu granulometrycznego, miąższości poziomu próchnicznego i 

zawartości próchnicy, struktury, odczynu i zawartości węglanu wapnia, właściwości 

wodnych, ukształtowania terenu). Bonitację gleb przeprowadzono w Polsce w latach 1956-

1968. Obecnie klasyfikację bonitacyjną prowadzi się tylko w przypadku zmiany użytkowania 

gleby i po zmeliorowaniu lub rekultywacji gleby. 

Obszar województwa śląskiego jest zróżnicowany pod względem warunków 

przyrodniczo-glebowych. Gleby gruntów ornych charakteryzują się znacznym 

zróżnicowaniem typologicznym oraz zróżnicowaniem wartości i przydatności rolniczej. Na 

terenach województwa wykorzystywanych rolniczo dominują gleby brunatne i płowe, które 

stanowią 49,5% użytków rolnych oraz gleby bielicowe i rdzawe – około 19,3%. Do 

najżyźniejszych gleb w województwie należą czarnoziemy występujące w okolicach 

Raciborza, zajmujące zaledwie 1% powierzchni użytków rolnych. Długość okresu 

wegetacyjnego jest zróżnicowana – najkrótszy w górach (do 180-190 dni na wysokości 1000 

m n.p.m.), najdłuższy na terenie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej (220-230 dni). Na 

większości obszaru województwa, na północ od pasa Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej nie 

notuje się większych różnic w długości okresu wegetacyjnego, wynosi on 210-220 dni, 

jedynie w północno-wschodniej części województwa (Wyżyna Częstochowska) obserwuje się 

skrócenie okresu wegetacji do 200-210 dni. 

Użytki rolne stanowią 51,6% powierzchni województwa śląskiego i są główną formą 

wykorzystania ziemi. Największy odsetek gruntów rolnych (ponad 60%) występuje w 

powiatach: wodzisławskim, myszkowskim, kłobuckim, raciborskim, częstochowskim, 

zawierciańskim i bieruńsko-lędzińskim. Województwo śląskie wyróżnia w skali kraju wysoki 

odsetek użytków rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miast (24%). 

Większość użytków rolnych zajmują grunty orne, aż 72,2% (do 83 % w regionie rybnicko-

jastrzębskim). Udział łąk i pastwisk wynosi 21,9% i należy do jednego z wyższych w Polsce. 

Łąki i pastwiska są zlokalizowane głównie w regionach górskich i podgórskich województwa. 

Na sady przypada 1,2% powierzchni użytków rolnych. Znaczący udział sadów (3-11%) 

notuje się w gminach: Psary, Łazy, Bobrowniki, Wojkowice, Radzionków, Będzin, Piekary 

Śląskie, Cieszyn, Kozy i Jaworze. Lesistość województwa śląskiego jest wyższa od średniej 

krajowej, wynosi 31,8%  (Rocznik statystyczny województw 2012; Leśnictwo 2012). 

Biorąc pod uwagę klasy bonitacyjne użytków rolnych, jakość gleb w województwie 

śląskim pod względem przydatności do produkcji rolniczej jest zróżnicowana, jednak 

stosunkowo niska. Procentowy udział gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych 



przedstawiono na rys. 1. Przeważają gleby klasy IV, które stanowią prawie 44% powierzchni 

ogólnej użytków rolnych. 

Większe kompleksy gleb o najwyższej wartości  (klasy bonitacyjne I, II, IIIa i IIIb) 

występują:  

• na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, pokrytego utworami pyłowymi 

lessopodobnymi, w gminach powiatu raciborskiego (Krzanowice, Pietrowice Wielkie, 

Krzyżanowice, Rudnik, częściowo Racibórz), 

• w powiatach: wodzisławskim, pszczyńskim, bielskim i cieszyńskim (Zebrzydowice – 

Pawłowice – Mszana  oraz Pszczyna – Miedźna – Wilamowice), 

• w zachodniej części województwa w rejonie Wielowsi, Toszka i Zbrosławic oraz 

między Gliwicami i  Gierałtowicami, 

• we wschodniej części województwa w powiatach zawierciańskim, myszkowskim i 

częstochowskim (okolice Lelowa, Niegowej, Irządze, Pilicy i Żarnowca), 

• w północnej części województwa (Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice), a także 

w powiecie lublinieckim (Ciasna). 

Gleby średniej jakości (klasy IVa i IVb), stanowiące około 44% gruntów ornych, dominują w 

północnej części województwa, w powiatach częstochowskim i kłobuckim a także w 

powiatach: zawierciańskim, lublinieckim, gliwickim i cieszyńskim. Gleby słabe i najsłabsze 

(klasy V-VI) stanowią około 36% gruntów ornych. Gleby te występują głównie w północnej 

części województwa. Największy udział gleb najsłabszych notuje się w powiatach: 

częstochowskim, zawierciańskim i kłobuckim. 

W środkowej części województwa śląskiego (powiaty: będziński, gliwicki, 

mikołowski, pszczyński, rybnicki i wodzisławski), w większości miast aglomeracji 

górnośląskiej, a także w Zawierciu gleby są zanieczyszczone chemicznie oraz przekształcone 

mechanicznie w efekcie działalności przemysłowej i górniczej. 

 

1. Kompleksy przydatności rolniczej 

 

Klasy bonitacyjne dostarczają cennych informacji o potencjalnej urodzajności gleb, 

jednak nie informują dostatecznie o ich przydatności rolniczej. W tym celu wydzielono 

kompleksy przydatności rolniczej. Kompleks przydatności rolniczej to zespół różnych 

jednostek taksonomicznych gleb, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być 

podobnie użytkowane. Wydzielenie kompleksów przydatności rolniczej opiera się na 



następujących kryteriach: charakter i właściwości gleby, warunki klimatyczne, rzeźba terenu i 

stosunki wilgotnościowe. Na gruntach ornych wydzielono 14 kompleksów przydatności 

rolniczej. Kompleksy  1-9 dla terenów wyżynnych i nizinnych, kompleksy 10-13 dla terenów 

górskich, a kompleks o numerze 14 obejmuje gleby uprawne przeznaczone na użytki zielone. 

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gleb gruntów ornych na terenie 

województwa śląskiego zamieszczono w tabeli 1. 

Kompleks przydatności rolniczej % gruntów ornych 
1 – pszenny bardzo dobry 1,62 
2 – pszenny dobry 18,00 
3 – pszenny wadliwy 7,09 
4 – żytni bardzo dobry 4,87 
5 – żytni dobry 12,78 
6 – żytni słaby 23,03 
7 – żytni bardzo słaby 8,09 
8 – zbożowo-pastweny mocny 9,37 
9 – zbożowo-pastweny słaby 4,03 
10 – pszenny górski 2,97 
11 – zbożowy górski 3,72 
12 – owsiano-ziemniaczany górski 2,51 
13 – owsiano-pastewny górski 1,92 

Tabela 1. Kompleksy przydatności rolniczej gleb gruntów ornych w województwie śląskim (źródło 
danych: Opracowanie ekofizjograficzne ..., 2003)  

Kompleksy pszenne (1, 2 i 3) obejmują gleby najlepsze, o zwięzłym składzie 

granulometrycznym, przy czym gleby kompleksu 3 – pszennego wadliwego są okresowo za 

suche. Gleby kompleksów żytnich (4, 5, 6 i 7) wytworzone są z osadów piaszczystych o 

różnej zawartości frakcji pyłowych i ilastych. Gleby kompleksu 4 wytworzyły się z piasków 

gliniastych mocnych, niekiedy z glin piaszczystych lub pyłów. Wraz ze wzrostem numeracji 

kompleksów zmniejsza się zawartość frakcji spławialnych (poniżej 0,02 mm), a ponadto 

gleby są coraz uboższe w składniki pokarmowe roślin i stają się coraz bardziej suche. Gleby 

kompleksu żytniego dobrego i słabego przeważają w części północnej województwa. 

Kompleksy zbożowo-pastewne (8 i 9) są okresowo zbyt wilgotne. Gleby kompleksu 8 są 

bardziej zwięzłe pod względem uziarnienia. W przypadku kompleksów gleb górskich (10-13) 

o rolniczej przydatności gleb w dużej mierze decyduje rzeźba terenu, wysokość nad 

poziomem morza i klimat. Kompleks pszenny górski (10) odpowiada kompleksom pszennym 

1-3, kompleks zbożowy górski (11) obejmuje gleby wytworzone ze skał masywnych i 

charakteryzuje się gorszymi warunkami klimatycznymi, a kompleks owsiano-ziemniaczany 

górski (12) obejmuje gleby różnej jakości, ale położone w takich warunkach klimatycznych, 

gdzie uprawa zbóż ozimych jest bardzo ograniczona. Kompleks owsiano-pastewny (13) 

obejmuje najwyżej położone gleby orne terenów górskich. Do kompleksu 14 zaliczane są 



gleby użytkowane jako grunty orne, ale ze względu na zbyt silne uwilgotnienie nadające się 

tylko pod użytki zielone. W obrębie użytków zielonych wyróżniono 3 kompleksy: 1z (użytki 

zielone bardzo dobre i dobre, zaliczane do I i II klasy bonitacyjnej), 2z (użytki zielone 

średnie, zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej) i 3z (użytki zielone słabe i bardzo słabe, 

zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej).  

Wśród użytków zielonych w województwie zdecydowanie przeważa kompleks 2z – 

użytki zielone o średniej przydatności rolniczej, jest to aż ponad 73% powierzchni użytków 

zielonych (tab. 2).  

Kompleks przydatności rolniczej % użytków zielonych 
1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre 1,08 
2z – użytki zielone średnie 73,33 
3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe 25,59 

Kompleksy przydatności rolniczej gleb użytków zielonych w województwie śląskim (źródło danych: 
Opracowanie ekofizjograficzne ..., 2003) 

 

2. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

Jakość i przydatność rolnicza gleb w poszczególnych jednostkach administracyjnych i 

regionach województwa znalazła odzwierciedlenie w wynikach waloryzacji czyli 

kompleksowej ocenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obejmującej wszystkie elementy 

środowiska przyrodniczego, które decydują o efektach produkcji  rolnej, tj. jakość gleb, 

agroklimat, stosunki wodne i rzeźba terenu. Na zróżnicowanie wskaźnika waloryzacji 

największy wpływ ma jakość gleb (około 75%), wpływ pozostałych czynników jest znacznie 

mniejszy i wynosi łącznie około 25%. Wykorzystując waloryzację opracowaną przez IUNG 

w Puławach można stwierdzić, że wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa 

śląskiego jest zróżnicowana.  

 Wskaźnik bonitacji (ocena w punktach) Ogólny wskaźnik 
jakości rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej 

jakości i 
przydatności 
rolniczej gleb 

agroklimatu rzeźby 
terenu 

warunków 
wodnych 

śląskie 46,8 11,2 3,6 2,6 64,2 
powiat raciborski 70,2 13,3 4 4 91,5 
powiat żywiecki 37,7 4,5 1,6 2,9 46,7 
Polska 49,5 9,9 3,9 3,3 66,6 

Tabela 3. Wybrane wskaźniki jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (źródło danych: 
Waloryzacja rolniczej ...) 

 

Pod względem jakości i przydatności gleb najwyższy wskaźnik waloryzacji mają 

gleby powiatu raciborskiego (70,2 pkt) oraz powiatu Bielsko-Biała (62 pkt), pozostałe 



powiaty uzyskały poniżej 50 pkt. Najniższą punktację jakości i przydatności uzyskały gleby w 

powiecie żywieckim (37,7 pkt)  przy średniej dla województwa 46,8 pkt  (dla Polski 49,5 

pkt). 

Syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla 

województwa śląskiego wynosi 64,2 pkt (w skali 123 punktowej) i jest niższy od średniej dla 

Polski (66,6 pkt). 

Najkorzystniejsze warunki do produkcji rolnej ma powiat raciborski (91,5 pkt), 

wysokie wskaźniki waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (powyżej 70 pkt) uzyskały 

też powiaty położone w południowej części województwa – pszczyński (79,3 pkt) i 

wodzisławski (74 pkt). W dużej mierze wynika to z występowania na tym obszarze dobrych 

gleb kompleksu pszennego, sprzyjających warunków agroklimatycznych i rzeźby terenu. 

Dobre warunki istnieją też w północno-wschodniej części województwa, na terenach 

położonych w obrębie lelowskiego płata lessowego (gminy Lelów i Irządze). Nieco gorsze 

warunki istnieją w pozostałych gminach powiatu zawierciańskiego i częstochowskiego oraz w 

powiatach kłobuckim, będzińskim, i myszkowskim. Przeciętnymi warunkami charakteryzuje 

się centralna część województwa – powiaty: gliwicki, tyski, tarnogórski, mikołowski, 

lubliniecki i rybnicki.  

Najtrudniejsze warunki panują na  terenach położonych w powiecie żywieckim (46,7 

pkt), który charakteryzują się znacznym udziałem gleb słabych i zakwaszonych oraz 

ostrzejszym klimatem. Obszar Beskidów ma szczególnie niekorzystną z punktu widzenia 

rolnictwa rzeźbę terenu, wskaźnik bonitacji rzeźby terenu (1,6 pkt w powiecie żywieckim) 

należy tu do najniższych w Polsce. Również warunki klimatyczne (niższe temperatury średnie 

oraz krótszy okres wegetacyjny) są mniej sprzyjające dla rolnictwa. Na terenach górskich gleb 

przydatnych rolniczo jest niewiele, zazwyczaj tworzą one niewielkie płaty wśród terenów 

zalesionych. 

Istotnym czynnikiem ograniczającym produkcję rolniczą, nie ujętym bezpośrednio w 

waloryzacji, jest zakwaszenie gleb. Dane wskazują, że 40% gleb użytków rolnych 

województwa śląskiego to gleby kwaśne i bardzo kwaśne, o pH<5,5 (dla Polski 53%). Gdy 

dodamy do tego gleby lekko kwaśne, to aż 79% gleb w województwie jest w różnym stopniu 

zakwaszona. Tylko 21% gleb charakteryzuje się odczynem obojętnym i zasadowym (Rocznik 

statystyczny rolnictwa 2012). Najwyższe zakwaszenie notuje się w powiatach kłobuckim, 

częstochowskim, żywieckim, wodzisławskim, zawierciańskim, jak również lublinieckim, 

myszkowskim i mikołowskim. W wielu gminach tych powiatów ponad 70% gleb to gleby 

kwaśne i bardzo kwaśne. W miastach najwięcej takich gleb odnotowano w Dąbrowie 



Górniczej, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tychach i Żorach (Jackowska, Kaczor, 2010). 

Zdecydowana większość gleb województwa (83%) wymaga w różnym stopniu wapnowania 

(Rocznik statystyczny rolnictwa 2012). 

Istotne zagrożenie dla jakości gleb związane jest również ze zjawiskami erozji. W 

województwie śląskim 34,8% gleb użytkowanych rolniczo jest potencjalnie zagrożonych 

erozją wietrzną, 40,7% gruntów rolnych i leśnych jest zagrożonych erozją wodną 

powierzchniową, a 15,1% erozją wąwozową (Rocznik statystyczny rolnictwa 2012). Procesy 

erozji występują zwłaszcza w terenach górskich i pagórkowatych, na glebach pyłowych, 

podatnych na procesy rozmywania. 

Przydatność gleb o wysokiej wartości dla rolnictwa obniża często postępujący proces 

ich degradacji w efekcie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i trwałego przekształcenia 

terenu. 
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Budowa geologiczna 

 

Rys. 1. Mapa głównych jednostek tektonicznych Polski na powierzchni podkenozoicznej. Mapa 
pokazuje płytkie struktury tektoniczne pierwszego rzędu powstałe w pokrywie platform 

wschodnioeuropejskiej i zachodnioeuropejskiej oraz struktury istniejące w podłożu platformy 
zachodnioeuropejskiej w południowej Polsce (Żelaźniewicz i in. 2011)  

Województwo śląskie obejmuje swoim zasięgiem fragmenty kilku ważnych jednostek 

geologicznych. Na powierzchni podkenozoicznej (bez utworów kenozoiku: paleogenu, 

neogenu i czwartorzędu) występują następujące główne jednostki tektoniczne: w zachodniej 

części - morawsko-śląskie pasmo fałdowe,  w centralnej części - monoklina śląsko-krakowska 

i zapadlisko górnośląskie (niecka górnośląska), a w północno-wschodniej części - elewacja 

radomszczańska i synklinorium miechowskie. Południowa granica monokliny śląsko-

krakowskiej i zapadliska górnośląskiego chowa się pod mioceńskie utwory zapadliska 

przedkarpackiego i pod Karpaty Zewnętrzne (Rys. 1). 

Najstarszymi skałami występującymi na obszarze województwa śląskiego są utwory 

prekambryjskie bloku górnośląskiego i bloku małopolskiego.  

 

 



1. Utwory prekambryjskie 

 

1.1. Blok górnośląski 

 

Blok górnośląski jest częścią większej jednostki tektonicznej - Brunovistulicum, który 

tworzy wraz z blokiem Brna (Buła i Żaba 2005, 2008). Granica pomiędzy tymi blokami 

przebiega wzdłuż uskoku Hána, który jest południowo-wschodnim przedłużeniem uskoku 

Łaby (Buła i Żaba 2008). Na północnym-wschodzie blok górnośląski oddzielony jest od 

bloku małopolskiego strefą uskokową Kraków – Lubliniec (Buła i in. 1997; Żaba 1999), 

natomiast jego południowa część zalega w podłożu Karpat Zewnętrznych.  

Najstarsze skały bloku górnośląskiego, występujące w obrębie województwa 

śląskiego, rozpoznano w obrębie kopuły Bielska-Białej-Andrychowa. Są to głównie skały 

metamorficzne (paragnejsy, łupki łyszczykowe, lokalnie zmigamtytyzowane) o wieku 660 – 

600 mln lat. Prekambryjskie skały magmowe stwierdzono tylko w centralnej części kopuły. 

Są to głównie granitoidy, które intrudowały około 590-545 mln lat temu (Żelaźniewicz i in., 

2004). Na północ i wschód od Bielska-Białej stwierdzono występowanie słabo 

zmetamorfizowanych (anchimetamorficznych) skał klastycznych, takich jak (meta)iłowce, 

mułowce i piaskowce z niewielkim udziałem zlepieńców, reprezentujących ediakarański flisz 

(Cebulak i Kotas 1982; Żelaźniewicz i in., 2004; Buła i Żaba 2005, 2008). Niezgodnie na 

skałach anchimetamorficznych zalega kompleks zlepieńców polimiktycznych, również 

reprezentujących ediakar (Buła i Habryn 2008). 

 

1.2. Blok małopolski 

 

Blok małopolski położony jest pomiędzy blokiem górnośląskim a kratonem 

wschodnioeuropejskim. Od północy ogranicza go uskok świętokrzyski (nasunięcie 

świętokrzyskie). Prekambryjskie podłoże bloku małopolskiego stanowią słabo 

zmetamorfizowane skały o charakterze fliszowym. Ich wiek na podstawie badań 

palinologicznych określono na ediakar (Jachowicz i in., 2002). Przeważają tu skały ilasto-

mułowcowe przy niewielkim udziale piaskowców. 

 

 

 



2. Dolnopaleozoiczna pokrywa osadowa 

 

2.1. Blok górnośląski 

 

Na bloku górnośląskim utwory dolnopaleozoiczne reprezentowane są przez osady 

kambru dolnego i środkowego oraz ordowiku. Zalegają niezgodnie na zerodowanym 

fundamencie krystalicznym. W profilu kambru dolnego wydzielono: formację z Borzęt i 

formację z Goczałkowic (Buła i Jachowicz 1996). Formacja z Borzęt reprezentowana jest 

przez kompleks skał ilastych, mułowcowych i piaskowcowych z kambru dolnego 

subholmiowego. Miąższość tej formacji przekracza 670 m. Formacja z Goczałkowic 

reprezentowana jest przez klastyczne osady kambru dolnego holmiowego, o miąższości do 

2000 m w części północno-wschodniej bloku górnośląskiego. Osady te stanowią 

trójczłonową, transgresywną sekwencję litologiczno-facjalną złożoną z piaskowców 

skolitusowych z Mogilan, piaskowców bioturbacyjnych z Głogoczowa i mułowców z 

trylobitami z Pszczyny (Buła i Żaba 2005). Środkowokambryjskie skały klastyczne 

(mułowcowo-piaskowcowe) stanowią formację z Sosnowca. Skały ordowickie, wydzielone 

jako formacja z Bibieli, reprezentowane są przez skały ilasto-krzemionkowe z 

przeławiceniami piaskowców kwarcowych oraz dolomitów ilastych (Buła i Żaba 2005). 

 

2.2. Blok małopolski 

 

Utwory dolnopaleozoiczne bloku małopolskiego reprezentowane są przez klastyczne 

skały kambryjskie (występują tylko w północnej i wschodniej części bloku – poza obszarem 

województwa śląskiego) oraz węglanowe i klastyczne skały ordowiku i syluru. W profilu 

utworów ordowicko-sylurskich wyróżniono następujące jednostki litostratygraficzne (Buła 

2000): formację z Zawiercia, która obejmuje kompleks skał węglanowych o miąższości do 

100 m, formację z Mrzygłodu reprezentowaną przez skały ilasto-mułowcowe z wkładkami 

piaskowców i formację z Łapczycy, do której należą utwory mułowcowo-piaszczysto-

zlepieńcowe o cyklicznym rozwoju. Skały należące do wymienionych jednostek 

litostratygraficznych stanowią pokrywowe piętro strukturalne w zachodniej części bloku 

małopolskiego (Buła 2000). 

 

 



3. Utwory górnopaleozoiczne 

 

Utwory górnopaleozoiczne na bloku górnośląskim i małopolskim reprezentowane są 

przez osady dewonu, karbonu i permu. Skały dewońskie leżą niezgodnie na starszych 

utworach. Dewon dolny reprezentowany jest przez serię klastyczną zbudowaną z piaskowców 

kwarcowych i kwarcytów z licznymi wkładkami łupków ilastych bez fauny. Miąższość tych 

osadów wynosi około 160 m.  Skały powstałe w dewonie środkowym to głównie serie skał 

węglanowych: wapieni, wapieni dolomitycznych i dolomitów z licznymi wkładkami iłowców, 

mułowców i margli. Na obydwu blokach skały te leżą zgodnie na utworach dewonu dolnego 

lub zalegają dyskordantnie na skałach staropaleozoicznych lub ediakarańskich. Skały 

reprezentujące dewon górny to również skały węglanowe o wyraźnej przewadze wapieni, 

leżące zgodnie na utworach dewonu środkowego. Profil występujących wyżej utworów 

dolnokarbońskich jest dwudzielny. Część niższa (wapień węglowy) stanowi kontynuację serii 

węglanowej środkowego i górnego dewonu. Są to różnego rodzaju wapienie, dolomity i 

margle z licznymi wkładkami skał okruchowych o miąższości do 300 m. Powyżej serii 

węglanowej zalegają morskie osady klastyczne (kulm).  Seria osadów klastycznych jest 

zbudowana ze skał o charakterze fliszowym, głównie iłowców, mułowców i piaskowców z 

poziomami fauny morskiej. Powstały one w zbiorniku głębokomorskim, przy udziale prądów 

zawiesinowych. Miąższość osadów kulmu jest zmienna, waha się w granicach od 200 do 

1500 m. Utwory te należą do górnego wizenu i dolnego namuru A. Wychodnie osadów kulmu 

występują w okolicach Toszka. Karbońskie utwory fliszowe występujące w podłożu GZW 

wykazują ciągłość sedymentacyjną z zalegającymi powyżej utworami węglonośnymi. Z tego 

wynika, że te różne genetycznie osady karbonu powstawały w obrębie tego samego basenu 

(basen morawsko – śląski). Rozwój tego basenu związany był z kolizją dwóch płyt litosfery: 

Masywu Czeskiego i Brunovistulicum. Podczas powstawania osadów fliszowych nastąpiło 

silne zróżnicowanie subsydencji w basenie. W części zachodniej basenu utworzyły się osady 

fliszowe o miąższości około 12 km. Ku wschodowi i południowemu wschodowi ich 

miąższość stopniowo maleje do kilkuset metrów. Molasowe utwory węglonośne GZW 

rozwijały się we wschodniej części basenu morawsko – śląskiego, w końcowej fazie jego 

zamykania. 

 

 

 



4. Skały nadkładu karbonu produktywnego 

 

W permie utwory karbonu zostały głęboko zerodowane i pocięte uskokami. W 

saalskiej fazie górotwórczej powstał rów Sławkowa, biegnący od Krakowa po okolice Piekar 

Śląskich. Jest wąskim zapadliskiem wypełnionym głównie zlepieńcami, glinami i 

wulkanitami. Obok niego istnieją również mniejsze rowy tektoniczne, głównie o orientacji 

równoleżnikowej, wypełnione podobnymi osadami. W erze mezozoicznej, na zrównane 

podłoże paleozoiczne północnej i środkowej części województwa cyklicznie wkraczało 

morze. W tych warunkach tworzyły się osady morskie oraz lądowe triasu, jury i kredy. W 

centralnej części zapadliska górnośląskiego skały mezozoiku zalegają jedynie płatami na 

utworach karbonu. Utwory mezozoiku występujące w północnej i północno-wschodniej 

części niecki, leżące niezgodnie na skałach karbońskich budują monoklinę śląsko-krakowską, 

która w północno-wschodnich krańcach województwa śląskiego przechodzi w nieckę 

miechowską. Mezozoiczne piętro strukturalne zostało opisane w częściach dotyczących 

monokliny śląsko-krakowskiej i niecki miechowskiej. 

Pod koniec ery mezozoicznej na obszarze stanowiącym obecnie południową część 

województwa śląskiego istniało głębokie morze (ocean Tetydy), w którym tworzyły się osady 

fliszowe (opis w części dotyczącej Karpat zewnętrznych). Obszar będący obecnie północną 

częścią województwa został wydźwignięty i od początku paleogenu jest lądem. W warunkach 

ciepłego i wilgotnego klimatu zachodziły tu procesy erozji, denudacji i krasowienia skał 

węglanowych, które doprowadziły do częściowego zdarcia pokrywy osadów mezozoicznych, 

a w środkowej części województwa do odsłonięcia podłoża karbońskiego.  

W wyniku orogenezy alpejskiej, na przełomie paleogenu i neogenu, osady 

wypełniające ocean Tetydy zostały sfałdowane i w postaci płaszczowin, budujących obecnie 

Karpaty Zewnętrzne, przemieszczone w kierunku północnym. Na przedpolu wypiętrzanego 

górotworu powstało zapadlisko przedkarpackie, wypełnione osadami miocenu.  

W plejstocenie na opisywany obszar kilkakrotnie wkraczał lądolód. Zasięg 

zlodowaceń był zróżnicowany – Beskidy i większa część Wyżyny Częstochowskiej nie były 

zlodowacone, inne obszary – raz lub dwa razy. Podczas zlodowacenia Sanu 

(południowopolskiego) lądolód dotarł do Pogórza Śląskiego. Zlodowacenie Odry (stadiał 

maksymalny zlodowacenia środkowopolskiego) objęło północną i zachodnią część 

województwa. Lądolód wkroczył daleko na południe doliną Odry, na wyżynach oparł się o 

wyniosłości starszej rzeźby. Osady zlodowacenia Odry mają największy udział w budowie 



pokrywy czwartorzędowej województwa śląskiego. Lądolód zlodowacenia warty (młodszy 

stadiał zlodowacenia środkowopolskiego) dotarł kilka kilometrów od północnej granicy 

województwa. Na obszarze objętym zlodowaceniami obniżenia terenu zostały zasypane 

osadami lodowcowymi i rzecznolodowcowymi. Są to różnego rodzaju gliny, piaski i żwiry z 

głazami narzutowymi. Po ustąpieniu lodowca osady te podlegały intensywnej erozji.  

W holocenie w obrębie den dolin rzecznych erozja i akumulacja rzeczna prowadzi do 

osadzania utworów korytowych i powodziowych oraz ich lokalnego usuwania. Lokalnie, w 

zawodnionych obniżeniach, powstają torfy. W dalszym ciągu zachodzą, mniej intensywnie, 

powierzchniowe ruchy masowe na stokach. Wietrzejący, nie przemieszczany materiał skalny 

buduje pokrywy zwietrzelinowe. 
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dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki 

Bytomskie Pa

 

W historiografii 

pojęcie bytomskiego 

państwa stanowego wiążę 

się przede wszystkim z 

kompleksem ziem 

znajdujących się pod 

rządami potomków 

Łazarza I Henckel von 

Donnersmarck zwanego 

Starszym. Ten bogaty 

kupiec i bankier 

wywodzący się ze Spisza 

(tzw. Górne Węgry, w 

graniach Królestwa 

Węgier, obecnie polsko-słowackie pogra

roku, w czasie toczącej się w Europie 

bytomskiego państwa stanowego. Potem Bytomskie pa

rządami dwóch linii rodu Henckel von D

roku hrabia Leon Ferdynand z Bytomia

stanowego. Po wojnach śląskich

Królestwa Pruskiego. Od 1740 roku tytuł wolnego pana stanowego był dziedziczony na 

zasadzie senioratu, panowie stanowi w Królestwie Pruskim stopniowo tracili za

urzędników królewskich swe uprawn

prawa feudalne w połowie XIX wieku. Od 2008 roku tytularnym 21. wolnym panem

stanowym Bytomia jest hrabia 

 

1. Właściciele 

 

Początków zmiany statusu 

upatrywać w momencie sprzeda

 

Bytomskie Państwo Stanowe 

słowackie pogranicze) posiadał węgierskie szlachectwo. W 1623 

 w Europie Środkowej wojny trzydziestoletniej

stwa stanowego. Potem Bytomskie państwo stanowe znajdowało si

odu Henckel von Donnersmarck - bytomskiej i tarnogórskiej. W 1697 

Leon Ferdynand z Bytomia wyniesiony został do godno

skich Bytomskie państwo stanowe znalazło si

Królestwa Pruskiego. Od 1740 roku tytuł wolnego pana stanowego był dziedziczony na 

zasadzie senioratu, panowie stanowi w Królestwie Pruskim stopniowo tracili za

dników królewskich swe uprawnienia. Ostatecznie instytucja panów stanowych straciła 

prawa feudalne w połowie XIX wieku. Od 2008 roku tytularnym 21. wolnym panem

stanowym Bytomia jest hrabia Petrus Henckel von Donnersmarck (ur. 1933).

tków zmiany statusu średniowiecznego księstwa bytomskiego mo

 w momencie sprzedaży Bytomia i okolicznych ziem przez króla Macieja 

Opis geograficzny, administracyjny i technologiczny Bytomskiego 

Wolnego Państwa Stanowego
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wojny trzydziestoletniej otrzymał ziemie 
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bytomskiej i tarnogórskiej. W 1697 

ości wolnego pana 

stwo stanowe znalazło się w granicach 

Królestwa Pruskiego. Od 1740 roku tytuł wolnego pana stanowego był dziedziczony na 

zasadzie senioratu, panowie stanowi w Królestwie Pruskim stopniowo tracili zaś na rzecz 

ienia. Ostatecznie instytucja panów stanowych straciła 

prawa feudalne w połowie XIX wieku. Od 2008 roku tytularnym 21. wolnym panem 

(ur. 1933). 

stwa bytomskiego można już 

y Bytomia i okolicznych ziem przez króla Macieja Korwina 

Opis geograficzny, administracyjny i technologiczny Bytomskiego 

Wolnego Państwa Stanowego 



w 1477 roku Janowi z 

Żerotina. Rycerz ten nie 

wywodził się z żadnej 

dynastii wcześniej lub 

później władającej 

ziemiami śląskich księstw, 

nie używał tytułu księcia, 

tylko pana Bytomia. W 

1498 roku ziemię 

bytomską kupił książę Jan 

II Dobry i przyłączył do 

Księstwo opolsko-

raciborskie. W 1526 roku 

otrzymał je jego 

spadkobierca książę 

karniowski Jerzy von Ansbach z rodu Hohenzollernów. W 1528 roku nowy król czeski 

Ferdynand I Habsburg doprowadził do unieważnienia traktatów Jerzego z Janem II, ale wobec 

ciągłych kłopotów finansowych trzy lata później zgodził się na przejęcie ziem księstwa 

opolsko-raciborskiego i państwa bytomskiego w zastaw za pożyczki, jakie wcześniej uzyskał 

od Jerzego. 

W 1618 roku książę karniowski Jan Jerzy Hohenzollern został skazany na oddanie 

ziem bytomskiego i bogumińskiego państwa stanowego Habsburgom. Ci ostatni jednak mieli 

zwrócić sumy zastawne. Trzy lata później, po przegranej w pierwszym etapie wojny 

trzydziestoletniej, książę Jan Jerzy, który stanął na czele buntu stanów śląskich przeciwko 

Habsburgom, został skazany na banicję, a jego ziemie uległy konfiskacie. 

W 1623 roku bytomskie państwo stanowe otrzymał w zastaw za udzielone kredyty 

Łazarz I Henckel von Donnersmarck (Starszy). Jego syn Łazarz II w 1629 roku, za 

niespłacone wcześniej sumy oraz za nowe kredyty o łącznej wartości ponad 367 tys. 

guldenów, otrzymał prawa dziedziczne i zwierzchnie do bytomskiego oraz bogumińskiego 

państwa stanowego wraz  z miastami Bytomiem i Tarnowskimi Górami1. Państwa stanowe 

                                                           
1 Codex Diplomaticus Silesiae, Bd 21, Schlesiens Bergbau und Hüttenwesen, Urkunden und Akten 
(1529-1740), hrsg. Konrad Wutke, Breslau 1901, s. 178-185, nr 848-855 (tamże, s. 185, nr 855, 
wymieniona dokładnie suma zapłaty: 367 765 guldenów 27 krojców). 

Wolne państwo stanowe Bytom wg mapy z tzw. Atlasu Hommana z 

1752 roku 



były "…na podstawie specjalnych przywilejów wył

jurysdykcji, (…) [a ich] właściciele podlegali bezpo

i starostów. Wolni panowie stanowi mieli swe s

przed praską izbą apelacyjną

książąt różniło ich w sejmie jedynie to, 

gdy tymczasem każdy z książą

Na mocy przywileju cesarza 

bytomskiej został nadany status wolnego pa

hrabiego Leona Ferdynanda 

(Freier Standesherr von Beuthen). Wobec protestów pozostałych 

stanowych, Henckel von Donnersmarckowie uzyskali mo

Śląskim, ale na zmianę z hrabiami Schoenaich

Bytomia Odrzańskiego i Siedliska. 

warunek, że hrabia przyjmie wiar

                                                           
2 Historia Śląska, t. I, do roku 1763, pod red. K. Maleczy
pr. zb., Wrocław Warszawa Kraków 1963, s. 472.

były "…na podstawie specjalnych przywilejów wyłączone z ogólnej administracji i 

Plan miasta Bytomia 

ciciele podlegali bezpośrednio cesarzowi, z pomini

i starostów. Wolni panowie stanowi mieli swe sądowe forum tylko przed panuj

ą i zasiadali w sejmie śląskim w kurii książę

niło ich w sejmie jedynie to, że posiadali oni wszyscy łącznie jeden głos (wotum), 

ążąt rozporządzał własnym odrębnym głosem…"

Na mocy przywileju cesarza Leopolda I Habsburga z 14 listopada 1697 roku ziemi 

bytomskiej został nadany status wolnego państwa stanowego (Freie Standesherrschaft), a 

wywyższono do godności wolnego pana stanowego Bytomia 

(Freier Standesherr von Beuthen). Wobec protestów pozostałych śląskich wolnych panów 

stanowych, Henckel von Donnersmarckowie uzyskali możliwość zasiadania w 

 z hrabiami Schoenaich-Carolath, wolnymi panami 

skiego i Siedliska. W 1698 roku Urząd Zwierzchni postawił dodatkowy 

e hrabia przyjmie wiarę katolicką. 
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Pierwsza rezydencja bytomskiej linii Henckel von Donnersmarcków. Pałac był jednocześnie siedzibą 
zarządu majątku. W połowie XIX wieku budynek przebudowano w stylu klasycystycznym, po I 
wojnie światowej mieściła się w nim dyrekcja spółki "The Henckel von Donnersmarck Beuthen 

Estates Limited", po II wojnie światowej budynek przysposobiono na potrzeby Szkoły Górniczej, jej 
miejsce w latach 50. i 60. zajął Zespół Szkół Odzieżowych, obecnie jest to Zespół Szkół Artystyczno-
Projektowych. Również pozostałe zabudowania zostały po II wojnie światowej zagospodarowane: 

w willi administratora mieści się przedszkole, a w budynkach północnych zakład pulmonologii. 

W 1701 roku cesarz Leopold I Habsburg postanowił, że godność wolnego pana 

stanowego będzie dziedziczona na zasadzie primogenitury przez potomków Leona 

Ferdynanda, pod warunkiem wyznawania przez nich wiary katolickiej. Po wygaśnięciu tej 

linii Hencklów do dziedziczenia miano dopuścić kuzynów z linii tarnogórskiej, ale też pod 

warunkiem przejścia na katolicyzm.  

W połowie XVIII wieku Śląsk, w tym bytomskie państwo stanowe, znalazł się w 

granicach królestwa pruskiego. W 1748 roku król pruski wydał edykt na mocy którego 

godność bytomskiego wolnego pana stanowego miała przypadać zawsze seniorowi rodu. 

Uprawnienia panów stanowych były stopniowo ograniczane na rzecz mianowanych przez 

królów pruskich urzędników, np. starostów (landratów). Uprawnienia te znacząco zostały 

ograniczone w czasie wojen napoleońskich, w wyniku reform Steina-Hardenberga. 

Ostatecznie dawne prawa feudalne zostały zniesione w czasie rewolucji Wiosny Ludów 

(1848-1849). Henckel von Donnersmarckom pozostał tytuł wolnych panów stanowych 

Bytomia, dziedziczony formalnie do dziś na zasadzie senioratu, według edyktu królewskiego 

z 1748 roku. 



 

Pałac Mieroszewskich w Siemianowicach Śląskich, widok na najstarszą cześć pałacu, wschodnie 
skrzydło utrzymane w stylu barokowym.  Łazarz III wybrał pałac na siedzibę linii bytomsko-

siemianowickiej rodziny Henckel von Donnresmarck. Budynki były kilkakrotnie przebudowane, 
młodsze skrzydła południowe (dziś już rozebrane) i południowo-zachodnie prezentowały styl 

klasycystyczny. 

2. Podziały terytorialne 

 

Do śmierci hrabiego Łazarza II całość państwa stanowego znajdowała się pod władzą 

jednego pana. Jednak już przed śmiercią, w trakcie długiego pobytu w Wiedniu, wyznaczył 

on synów do zarządzania w jego imieniu górnośląskimi włościami. Po jego śmierci synowie, 

dzieląc między siebie spadek, zawarli w 1665 roku odpowiednią umowę. Eliasz otrzymał 

Bogumin, gdzie sprawował władzę jako administrator już za życia ojca. Młodsi, Gabriel i 

Jerzy Fryderyk, podzielili się ziemiami bytomskiego państwa stanowego. Pierwszy otrzymał 

część bytomską, drugi tarnogórską. Dodatkowo Jerzy Fryderyk miał sprawować władzę i 

jurysdykcję nad rycerstwem i wolną ludnością nieszlachecką. Obaj bracia byli 

administratorami ziemi bytomskiej jeszcze za życia ojca. Gabriel I zmarł, po zaledwie roku 

samodzielnych rządów, nie pozostawiając męskich dziedziców. Jego dobrami podzielili się 

bracia. Eliasz otrzymał część kochłowicką, a Jerzy Fryderyk część bytomską.  



 

Pałac Mieroszewskich w Siemianowicach Śląskich. Po II wojnie światowej pałac został przejęty 
przez kopalnię "Siemianowice", przez jakiś czas mieściły się w nim: szkoła górnicza, przedszkole 
oraz mieszkania, jednak obiekt ulegał coraz większej dewastacji i niszczeje do dziś, czekając na 

odrestaurowanie. 

Jerzy Fryderyk zmarł w 1671 roku.  Pozostawił dwóch synów: Leona Ferdynanda i 

Karola Maksymiliana. Bracia podzielili się odziedziczonymi dobrami. Leon Ferdynand 

otrzymał część bytomską, a Karol Maksymilian tarnogórską. Obaj stali się protoplastami 

dwóch niewygasłych do dziś głównych linii rodu. W 1674 roku hrabia Eliasz Andrzej z 

Bogumina sprzedał dobra kochłowickie kuzynowi Leonowi Ferdynandowi z Bytomia. 

Władza nad całością ziemi bytomskiej przeszła do rąk potomków hrabiego Jerzego 

Fryderyka. 

W wyniku wojen śląskich bytomskie i tarnogórskie dobra Hencklów znalazły się w 

granicach monarchii Hohenzollernów. Pan Bytomia Karol Józef Erdmann w drugiej wojnie 

śląskiej opowiedział się po stronie Austrii. Po przegranej Habsburgów musiał udać się na 

wygnanie. Wyjechał do Wiednia. Dobra bytomskich Hencklów skonfiskowano i przekazano 

Leonowi Maksymilianowi z linii tarnogórskiej. W 1748 roku otrzymał on godność 

bytomskiego wolnego pana stanowego, która odtąd - zgodnie z edyktem króla pruskiego - 

miała przypadać każdorazowemu seniorowi rodu. W tym samym czasie najstarszy syn 



wygnanego hrabiego, Franciszek Ludwik, odzyskał skonfiskowane dobra. Stało się to 

najprawdopodobniej w 1747 roku na podstawie reskryptu królewskiego z roku poprzedniego. 

Wprowadzony wówczas nowy podział administracyjny na powiaty w przypadku 

bytomskiego państwa stanowego uwzględniał jego granice. Powiat bytomski z siedzibą władz 

w Tarnowskich Górach obejmował ziemie bytomskiego państwa stanowego z dołączeniem 

części ziem dawniej należących do biskupów wrocławskich wokół Biskupic i Zabrza. 

 

Nowy pałac linii świerklaniecko-tarnogróskiej Henckel von Donnersmarck. Wybudowany w latach 
1868-1875/76 niedaleko starego zamku, pałac był reprezentacyjną siedzibą rodu, nawiązywał 

stylem do Wersalu. Pałac spłonął w 1945 roku.  

 

3. Panowie stanowi Bytomia, Tarnowskich Gór i wolni panowie stanowi 

Bytomia 

 

3.1. Panowie Bytomia 

 

• Łazarz I Starszy – 1623-1624 

• Łazarz II Młodszy – 1624-1664 

• Gabriel I – 1664-1666 



• Jerzy VII Fryderyk – 1666-1671 

• Leon Ferdynand, (1. wolny pan stanowy Bytomia zob. niż.) – 1671-1699 

• Karol Józef Erdmann, (2. wolny pan stanowy Bytomia) – 1699-1745 

• Leon Maksymilian, (3. wolny pan stanowy Bytomia) – 1745-1747/48 

• Franciszek Ludwik – 1747/48-1768  

• Łazarz III, (5.wolny pan stanowy Bytomia) – 1768-1805 

• Karol – 1805-1808 

 

3.2. Panowie Tarnowskich Gór 

 

• Łazarz I Starszy – 1623-1624 

• Łazarz II Młodszy – 1624-1664 

• Jerzy VII Fryderyk – 1664-1671 

• Karol Maksymilian – 1671-1716 

• Leon Maksymilian, (3. wolny pan stanowy Bytomia) – 1716-1727 

• Karol Erdmann – 1727-1760 

• Erdmann Gustaw, (6. wolny pan stanowy Bytomia) – 1760-1805 

• Gustaw Adolf, (7. wolny pan stanowy Bytomia) – 1805-1808 

 

3.3. Wolni panowie stanowi Bytomia 

 

• Leon Ferdynand – 1671-1699 

• Karol Józef Erdmann – 1699-1745 (1748) 

• Leon Maksymilian – 1748-1771 

• Wiktor Amadeusz – 1771-1793 

• Łazarz III – 1793-1805 

• Erdmann Gustaw – 1805-1805 

• Gustaw Adolf – 1805-1813 

• Eliasz Maksymilian  – 1813-1827 

• Karol Łazarz – 1827-1864 

• Łazarz Alojzy – 1864-1876 

• Fedor – 1876-1893 

• Lotar – 1893-1896 



• Guido, (1. książę von Donnersmarck) – 1896-1916 

• Edgar, (1. hr. von Henckel-Gaschin) – 1916-1939 

• Guidotto, (2. książę von Donnersmarck) – 1939-1959 

• Kraft – 1959-1977 

• Hugo IV – 1977-1989 

• Hans, (2. hr. von Henckel-Gaschin) – 1989-1993 

• Antoni – 1993-1995 

• Karol Józef – 1995-2008 

• Petrus – od 2008 

 

Stary pałac linii świerklaniecko-tarnogróskiej Henckel von Donnersmarck, hrabia Guido 
przebudował zamek w połowie XIX wieku w stylu neogotyckim "Tudorów", co miało decydujące 

znaczenie dla jego kształtu. Zamek spłonął w 1945 roku. 
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prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek 

Chłopstwo 

 

Chłopstwo jest zbiorowością stanowiącą segment struktury społecznej a jako pojęcie 

wskazuje zarówno na położenie stanowe, jak i na funkcje gospodarcze oraz cechy kulturowe, 

ludności trudniącej się pracą na roli.  

 

1. Definicja 

 

Termin chłopstwo określa społeczność rolniczą, kształtującą swoistą kulturę praktyk 

życiowych i zachowań zakorzenionych w przestrzeni wsi i lokalności. Życie chłopstwa 

zdominowane jest rytmem przyrody i wzorcami rolniczego gospodarowania, które 

różnorodne uprawy zbóż i płodów ziemi, oraz hodowlę udomowionych i dzikich zwierząt, 

czyni podstawą egzystencji społeczeństwa. Socjologiczne opisywanie sylwetki chłopa traktuje 

go jako człowieka ziemi1, dziedziczącego specyficzne cechy osobowe i wzorce postaw 

opartych na tradycjonalizmie społecznym oraz więziach z naturą i lokalną kulturą rolniczą. W 

gruncie rzeczy jest to swoisty model, który abstrahuje od historycznych przemian środowiska 

społecznego i technik gospodarowania w różnych kulturach agrarnych. Postuluje się 

traktowanie cech chłopa – człowieka ziemi – jako swoisty model idealny dla kultur 

tradycyjnego społeczeństwa przedprzemysłowego. Natomiast rolnik i współczesny producent 

rolny cechują się wieloma atrybutami nowoczesnych osobowości, nie powinni być więc 

obiektami negatywnych stereotypizacji, akcentujących braki ich podmiotowości,  aktywności 

kulturalnej, bierność wobec losu połączoną z materializmem  bytowania, religijny i 

obyczajowy konserwatyzm a nawet zacofanie2. 

Zajmując podstawowe miejsce w strukturze społeczeństw agrarnych chłopstwo w 

szczególnym stopniu przyczyniało się do systematycznego wzrostu ekonomicznej 

produktywności społeczeństwa stanowego w feudalnej Europie. Dynamika procesów 

osadniczych na Śląsku w późnym średniowieczu i na progu nowoczesności w szczególnym 

stopniu lokowała wsie na prawie niemieckim3. Sprzyjało to przybywaniu na tereny Śląska, ale 

                                                           
1 Określenie Izabelli Bukraby-Rylskiej w pracy Socjologia wsi polskiej, PWN Warszawa 2013, s.89. 
2 Patrz charakterystykę chłopskich cech i krytykę jednostronności modelu kulturowego chłopa w 
rozdziale "Człowiek ziemi" - negatywny bohater socjologii wsi, w: Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi 
polskiej ..., op. cit. s.90-105. 
3 D. Poliński, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej, Wyd. UAM Toruń 
2003. 



i Pomorza, Wielkopolski a nawet Małopolski, zasadźców (późniejszych sołtysów) z krajów 

zachodnich. Lokatorzy przyciągali nowych osadników oraz mnichów, co wzbogacało 

strukturę społeczną i aktywizowało zagospodarowanie ziemi4. Osadnictwo to uzupełniało 

skład etniczny rodzimego chłopstwa i ustanawiało reguły prawne gospodarowania oraz 

zobowiązań danin czynszowych. Chłopi na Śląsku długo zachowywali wolność i dopiero 

stopniowo obejmowani byli zobowiązaniami do świadczenia służb i pańszczyzny5. Ustrój 

stanowy księstw śląskich, po utracie lennych więzi z krakowskim dworem i praw 

dziedziczenia korony polskich Piastów, sprzyjał autonomizacji księstw śląskich oraz 

Zachodniej kulturze gospodarowania ziemią w gospodarstwach folwarcznych i czynszowych.  

Kategoria chłopstwa, ze względnie jednolitej zbiorowości kmieci, zamienia się 

stopniowo - wraz z ustanawianiem nowych typów zobowiązań osadniczych, umów 

folwarcznych lub czynszowych i form gospodarowania - w liczne kategorie rolników i 

robotników rolnych, oraz wiejskich rzemieślników, o różnym poziomie samodzielności 

ekonomicznej. Kolonizacja merkantylna aktywizuje wiejskie osadnictwo i intensyfikuje 

gospodarkę folwarczo-pańszczyźnianą. W Europie Środkowo-Wschodniej gospodarka rolna 

oparta na folwarku prowadzi w XVI wieku do ekspansji szlachty wykupującej sołectwa, do 

powiększania areałów rolnych i koncentracji wielkiej własności ziemskiej w rękach 

magnatów. Korzystne koniunktury dla eksportu zbóż na Zachód Europy prowadzą do wzrostu 

obciążeń chłopa pańszczyzną (od 3 dni w XVI w do 5-6 dni w tygodniu od łanu w wieku 

XVIII)6. Chłopstwo pańszczyźniane i czynszowe pracuje na rzecz właścicieli ziemskich. 

Szlachta żyjąc z dostarczania produktów i surowców naturalnych do industrializujących się 

miast konsumuje zyski i utrwala agrarną gospodarkę, opartą na łatwym dostępie do taniej 

wiejskiej siły roboczej. W Polsce od XVI do XVIII wieku, rozkwit oligarchii szlacheckiej i 

kultury sarmatyzmu, poddaje stan chłopski wykluczeniu z uprawnień obywatelskich a 

kulturowo przypisuje chłopów do odrębnej linii pochodzenia od biblijnego Chama. Chłop 

doby Szlacheckiej Rzeczpospolitej Polskiej traktowany był, w opozycji do sarmackiego pana, 

jako lud podległy, pozbawiony wolności i niegodny praw, przeznaczony do ciężkiej fizycznej 

pracy, której trudu nie trzeba było umniejszać technicznymi innowacjami. To zrodziło swoistą 

symbiozę konserwatyzmu dworskiej i zagrodowej szlachty oraz pańszczyźnianego chłopstwa. 

Wspólne jest im idealizowanie ziemiańsko-patriarchalnej oraz katolickiej dewocyjno-

religijnej kultury, pogłębiające ich peryferyjność w obliczu rozwoju mieszczańsko-
                                                           
4 A. Herzig, K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, Śląsk i jego dzieje, Wyd. VIA NOVA Wrocław 2012, 
s.34-35. 
5 Tamże, s. 39. 
6 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, PWN , Warszawa 1995,  s. 71. 



kapitalistycznych społeczeństw Zachodu. Wraz z centralizacją władzy w monarchiach 

absolutnych i reorganizacją gospodarki naturalnej w gospodarkę towarowo-pieniężną, 

chłopstwo w strukturach wczesno-kapitalistycznego rynku różnicuje się na liczne segmenty 

stanowe. Wolność od zwyczajów i zobowiązań prawa lennego przynosi chłopstwu nowe 

centralne prawo państwowe, znoszące przymusową i darmową pracę chłopa (pańszczyznę i 

daniny) na rzecz właściciela ziemskiego,  w zamian za uwłaszczenie obciążając go rentą i 

opłatami od wykupu uprawianej ziemi. Prusy jako pierwsze znoszą pańszczyznę chłopów w 

1816 roku, co na terenie Królestwa Polskiego władze carskiej Rosji wprowadzają dopiero w 

1864 roku. Chłopstwo śląskie początkowo zyskuje na wspieranej przez pruskie państwo akcji 

osadniczej oraz polityce wspierającej zmiany w kulturze agrotechnicznej i produkcji rolnej. 

 

2. Chłopstwo jako zbiorowość obywatelska i klasa społeczna 

 

Republikańskie prawo monarchii konstytucyjnych zamienia chłopów w siłę zaciężną, 

powoływaną masowo do służby w armii. Przysposobienie do militarnych zadań i 

doświadczenia wojennego braterstwa różnych stanów społecznych aktywizują świadomość 

obywatelską chłopstwa a patriotyzm lokalny chłopów, przez szkolenie i edukację, włączany 

jest w polityczny patriotyzm i imperialno-narodowe doktryny. Od XVIII stulecia europejskie 

chłopstwo staje się ekonomicznie coraz bardziej samodzielne i tworzy silne społeczności, 

wokół lokalnych oraz regionalnych rynków. Targowiska i kupcy dostarczając mieszkańcom 

wsi nowych środków techniki rolnej i dóbr konsumpcji, wyrobów rzemiosła użytkowego i 

odświętnych strojów, różnicują zamożność chłopstwa i wzbogacają jego zwyczaje. Ludyczne 

potrzeby i nowe wzorce społecznej rywalizacji wiążą religijne święta i świeckie rytuały, 

kształtując codzienną oraz uroczystą kulturę chłopską zwaną kulturą ludową.  

Dynamizuje się osadnictwo rolnicze w nowych formach gospodarczej w współpracy, a 

wraz z demograficzną żywotnością wsi i wolnością żywiołu chłopskich najemników – 

migrujących za pracą do rozwijających się ośrodków przemysłu i manufaktur produkcyjnych. 

Narasta rozwarstwienie ekonomiczne chłopów. Najubożsi i najaktywniejsi w poszukiwaniu 

nowych szans bytowania wybierają los emigrantów dążąc, szczególnie w latach nieurodzaju 

lub wojennych zagrożeń, za "Wielką Wodę". Wyjazdy emigrantów "za chlebem" stają się 

szczególnie częstą praktyką chłopstwa z najuboższych i najludniejszych regionów, w krajach 

tracących niepodległość i obciążanych militarnymi kontrybucjami. Szczególnie liczne rzesze 

chłopskich migrantów wypływają z Małopolski i Galicji, polskich terenów austro-



węgierskiego zaboru a także z ziem  Polskiego Królestwa Kongresowego, którego rozwój 

przemysłowy był znacznie ograniczony – z istotnym udziałem uprzemysłowienia ziem 

Zagłębia Dąbrowskiego.Chłopstwo ponosi główne ciężary gospodarczych kryzysów i 

politycznych rewolucji w Europie, jak i Ameryce Południowej - dokąd są werbowani jako 

szczególnie cenny zaczyn rozwoju kolonialnej gospodarki rolniczej m.in. Meksyku, Brazylii 

czy Argentyny. Chłopi zyskują tożsamość klasową w społeczeństwie industrialnym, które w 

procesie modernizacji rozbudowuje gospodarkę kapitalistyczną skoncentrowaną w ośrodkach 

miejskich. 

 

3. Sołtys – od historii po współczesne role w społeczności wsi 

 

Sołtys jako funkcja stanowa w chłopskim osadnictwie wywodzi się z przywilejów 

władzy zasadźcy, który w średniowieczu był przedstawicielem pana feudalnego we wsiach 

lokowanych na prawie niemieckim (magdeburskim) i wywodzącym się z niego prawie 

średzkim (od Środy Śląskiej). Stosowane od początków XIII w. przez trzy stulecia prawo 

średzkie (i jego pochodne) stanowiło, że władzę w mieście i we wsi (sołectwie) sprawował 

sołtys lub wójt z ławnikami. Stąd też osady wiejskie zwano sołectwami, co utrzymuje 

współczesna polska nomenklatura podziału administracyjnego kraju.  I dzisiaj więc 

sołectwem określa się wieś lub wieś wraz z pobliskimi przysiółkami. W średniowieczu 

natomiast sołectwo było to także gospodarstwo rolne zwykle o znacznie większym areale niż 

zagroda kmiecia, czyli chłopa. Często takie sołectwo miało prawo posiadać młyn lub 

karczmę, ale władza jaką sprawował sołtys nie czyniła go właścicielem owego gospodarstwa 

(sołectwa) i jego osadniczej infrastruktury7. W średniowieczu sołtys miał w swych rękach 

znaczną władzę ekonomiczną – był uposażony w duże gospodarstwo, w prawo pobierania od 

mieszkańców wsi czynszów, a część tych podatków  pozostawała w jego kieszeni – sołtys 

miał więc udział w dochodach feudała, ale także sprawował władzę sądowniczą oraz miał 

inne specjalne uprawnienia a urząd ten był dziedziczny. Równocześnie z tytułu posiadanych 

uprawnień i użytkowania dziedzicznego sołectwa sołtys był zobowiązany wyruszać na 

wyprawy wojenne konno i w odpowiednim rynsztunku, a także dostarczać wojsku służbę 

pomocniczą. W dawnej Polsce, od XIII wieku, sołtys wraz z ławnikami wchodził w skład 

kolegium orzekającego, tworząc tzw. sądy sołtyskie. Były one kompetentne w orzekaniu 

wyroków dotyczących chłopów mieszkających we wsiach, a zajmowały się lżejszymi 
                                                           
7 za opracowaniem pt.  Sołectwo i sołtys – historia i współczesność, przygotowanym przez Biuro Rady 
w Maszewie dostępnym na stronach www BIP  - (odsłona dn. 23.05.2013 r.). 



występkami ich włościańskich mieszkańców. Cięższe przestępstwa nie podlegały sądom 

sołtyskim, lecz tzw. sądowi dominalnemu. Istniały też w XVI wieku tzw. sądy rugowe, które 

zwyczajowo trzy razy do roku zwoływał sołtys lub wójt, jako ogólne zebranie wszystkich 

dorosłych mieszkańców wsi lub miasta.  

Uprawnienia stanowe i sądownicze sołtysów przez XVIII i XIX stulecia stopniowo 

malały, stają się oni stopniowo głównie nadzorcami prac pańszczyźnianych i pomocnikami 

właścicieli wsi w pobieraniu danin oraz w organizacji prac folwarcznych. W czasach II 

Rzeczpospolitej Polskiej sołtys stał się ogniwem administracyjnej władzy terytorialnej, jako 

pośrednik jej organów gminnych. Funkcję sołtysa utrzymano w Polskiej Rzeczpospolitej i 

jako organ pomocniczy zarządu gminnego, był on łącznikiem pomiędzy mieszkańcami wsi a 

gromadzką radą narodową. Natomiast po gierkowskiej reformie administracyjnej lat 70-tych 

sołtys pośredniczył między sołectwem a gminną radą narodową i naczelnikiem gminy. W 

warunkach III PR sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, wybieranym na zebraniu 

przez mieszkańców sołectwa, jako jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego w gminie.    

Sołectwo posiada własny odrębny od gminnego statut prawny i radę sołecką 

powoływaną przez zebranie wiejskie zarządzające bezpośrednio mieniem sołeckim wsi. 

Sołtys reprezentuje sołectwo i jest uprawniony do bezpośredniego udziału w pracach rady 

gminy i wpływu na kształtowanie oraz wydatkowanie własnych środków budżetowych, 

służących realizacji zadań sołectwa. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zrzesza ok. 1500 osób  

i działa  jako organizacja pożytku publicznego poprzez stowarzyszenia wojewódzkie.  W 

województwach tworzą się Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne Sołtysów a w 

województwie śląskim jest ono stosunkowo najsłabsze. Stowarzyszenia sołtysów domagają 

się m.in. przywrócenia im osobowości prawnej, obligatoryjnych gminnych ubezpieczeń dla 

osób pełniących funkcję sołtysa, podniesienia rangi sołtysa w dostępie do informacji 

niejawnych, dotyczących programów inwestycji i rozwoju wsi8 

 

4. Chłopstwo w strukturze społecznej 

 

Zgodnie z klasycznym sformułowaniem Floriana Znanieckiego ''struktura społeczna 

nie sprowadza się do rzeczowo technicznych i ekonomicznych elementów, jest ona bowiem 

organizacją społecznych postaw i społecznych wartości. Taką organizacją jest stan, warstwa 

społeczna, naród, państwo, jak w ogóle wszelka grupa społeczna. Zmiany struktury 

                                                           
8 patrz np. informacje na stronie Internetowej  - (odsłona 18.06.2013 r.) - http://www.soltysi.tit.pl/ 



społecznej polegają więc nie na zmianach techniczno-ekonomicznych ale na zmianach w 

organizacji postaw i wartości''9. 

Socjologia badając 

typowe elementy sytuacji 

społecznych wynikających z 

reguł wzajemnego 

oddziaływania jednostek, jako 

członków szerszych 

zbiorowości, kulturę chłopską 

identyfikuje z formami 

przystosowania się 

mieszkańców wsi do 

zmiennych warunków 

bytowania. Jednak funkcją 

każdej kultury jest 

normatywny jej wpływ na 

zachowania członków danej 

zbiorowości, taki którego w 

szczególnym stopniu 

socjologizm Emila 

Durkheima określa jako 

zewnętrzny przymus, 

niezależny od jednostkowych 

manifestacji określonych 

faktów społecznych. W tym kontekście będziemy mówić o względnej trwałości kolektywnego 

postrzegania świata i treści zakorzenionych w mentalności chłopskiej, jako elementów 

przedstawień zbiorowych. Kody kulturowe, jakie wytworzyło polskie chłopstwo, znajdują się 

w przekazie wnoszonym w dziedzictwo zarówno wyrastających ze wsi mas robotniczych jak i 

tak zwanej inteligencji ludowej, czyli osób uzyskujących w PRL wyższe wykształcenie i 

pełniących funkcje instytucjonalne związane z państwowymi strukturami administracji, 

edukacji, kultury oraz nomenklaturowych ról w komunistycznym aparacie władzy polityczne 

– (szerzej patrz w  haśle  – inteligencja). 
                                                           
9 F. Znaniecki, Wstęp do J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. w : Dzieła Wybrane  T.  I-IV, 
Wyd. LSW Warszawa 1984, s. XXXII. 
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5. Stereotypy w społecznym obrazowaniu chłopstwa 

 

W polskiej kulturze dworskiej chłop jest postrzegany przede wszystkim jako 

dostarczyciel rolniczej siły roboczej i zbiorowy nosiciel cech wynikających z niższości stanu 

społecznego (wieśniak niezdolny do samodzielności), pokorny poddany pańskiej woli, ale też 

wobec niej oporny – prezentujący zatem negatywne zbiorowe cechy bierność, lenistwo, 

chytrość, przebiegłość, tępość i nieufność. Bieda, brud i brak higieny nie musiały być 

szczególnym wyróżnikiem chłopstwa w obliczu niedostatków bytowania szlachty zagrodowej 

i braku cywilizacyjnych wygód w tradycyjnych wiejskich chatach. Jedną z zasadniczych wad 

chłopskiej kultury jest pijaństwo, które w znacznie większym, stopniu niż u szlachty 

przyczynia się do demoralizacji ludu i ubóstwa wiejskich rodzin. Powszechne w 

paternalistycznej rzeczywistości stosowanie fizycznej przemocy, traktowanie chłopów i ich 

dzieci jako chamów, nabierało nowego znaczenia. Chłopi to stereotypowo ludzie prości, a  

jako niegodni społecznego szacunku i pozbawieni wyższych poziomów edukacji są 

dziedzicami tradycjonalizmu i synonimami zacofania. Powstawanie szkół elementarnych i 

powszechne edukowanie wprowadza młodzież chłopską do szkół, zachowujących 

hierarchiczne dystanse stanowe. W pierwszym okresie upowszechniania szkolnej nauki 

ociężałość myślowa i brak ambicji kształceniowych większości wiejskich dzieci wywoływał 

nauczycielską agresję wobec "tępych chamskich łbów" i ich nienawiść szkolnej dyscypliny10. 

Wiejskie dzieci były (i są) szczególnie narażone na wykluczenia z kultury wysokiej a nawet z 

uczestnictwa w kulturze ludowej zabawy i rozrywki. Pomocnicza praca na roli była 

podstawowym obowiązkiem dzieci w chłopskim gospodarstwie domowym a w połączeniu z 

chodzeniem do często odległej szkoły i odrabianiem lekcji wypełniała im dni powszednie 

oraz niedziele.  

Kluczowe przymioty chłopa związane są z miłością do ziemi i silną potrzebą 

posiadania jej, jako źródła bytowego bezpieczeństwa. Równocześnie cechują go ubóstwo i 

związane z nim pielęgnowanie postaw wyrzeczenia się nie tyle przyjemności, co owoców 

swojej pracy. Sprzedawanie ich za marne grosze dla pozyskania dóbr dla realizacji innych 

bytowych potrzeb rodzi u wielu chłopów postawy skąpstwa i zazdrości. Uzupełnia tę 

charakterystykę bierność polityczna, a właściwie wykluczenie chłopów z udziału w 

wartościach obywatelskich i sprawowaniu władzy, oraz pozbawianie prawa głosu na temat 

sposobów rządzenia. Władza polityczna należała do warstw wyższych, a interesy 

                                                           
10 J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów ..., op. cit., s. 26-27. 



możnowładców i szlachty decydują w danym okresie o państwowej przynależności 

terytorium i zamieszkującego je ludu. 

 

6. Lokalizm i familiaryzm kultury wsi 

 

Chłopska kultura wyrasta z silnego poczucia przynależności do własnej lokalnej 

wiejskiej wspólnoty i realnego identyfikowania się z losem swojego stanu społecznego, 

pogardzanego przez wyższe warstwy.  Wspólne szlacheckiemu dziedzicowi jak i chłopom 

było zaściankowe myślenie, skupiające uwagę wokół własnych interesów oraz parafialnych 

autorytetów, ze szczególną pozycją księdza plebana, później zaś nauczyciela czy lekarza. Ten 

swoisty lokalny patriotyzm generował familiaryzm, grupowy egoizm, wykorzystywanie 

słabszych i negatywny stosunek do prawa oraz obywatelskich zobowiązań. Administratorzy 

dworscy, podobnie jak urzędnicy i reprezentanci władzy państwowej praktykowali poniżanie 

chłopów, przez pogardliwe i nieuczciwe traktowanie osób z gminu. Utrwalało to negatywne 

postawy ludu wobec prawnych zobowiązań i aparatu państwa. Równocześnie rosła 

wrażliwość chłopstwa na regulacje państwowe. W Prusach królewska polityka służyła 

uporządkowaniu stosunków gospodarczych i społecznych na wsi. W zaborze rosyjskim i 

austriackim lud pańszczyźniany cierpiał większe ubóstwo i degradację swoich socjalnych 

interesów. W okresie II Rzeczpospolitej Polskiej silny był stereotyp stanowego społeczeństwa 

ziemiańskiego, w którym chłopi pełnić mieli funkcje służebne jako wiejska siła produkcyjna 

aspirująca, ale niezdolna do twórczej i kulturalnej samodzielności. Kultura narodowa to 

wytwór stanu szlacheckiego i owoc pracy warstwy ziemiańskiej – tu wciąż chłopi ze swą 

kulturą do narodu polskiego nie należeli11. Szkoła wiejska, jako powszechna, miał przybliżać 

lud do tej wysokiej szlacheckiej kultury a trudy pracy i ekonomiczny kryzys lat 30-tych 

powodował, że jak podawał J. Chałasiński "...w r. 1934/35 niemal wszystkie, gdyż bez mała 

97% dzieci w mieście pobierało naukę w szkołach siedmioklasowych, na wsi zaledwie 15,3% 

korzystało z tych szkół, podczas gdy więcej niż połowa dzieci, bo 51,1% uczyło się w jedno- i 

dwuklasówkach. W tym samym roku w miastach 89,9% szkół powszechnych należało do 

najwyższego 7-klasowego typu a na wsi 4,2%". Ten arystokratyzm kultury miejskiej 

przyczyniał się do utrwalania historycznie wytworzonych podziałów społecznych i wzmagał 

stereotypizację chłopstwa wśród postszlacheckiej inteligencji, obawiającej się inwazji 

                                                           
11 Tamże, s.86. i  dalej 87-89. 



edukowanej młodzieży wiejskiej12. Człowiek inteligentny "edukacyjnie nobilitowany" był  

pańskim przeciwieństwem "chłopa". W okresie socjalistycznego awansu edukacyjno-

zawodowego i gwałtownego urbanizowania się społeczeństwa, przybysze ze wsi zdobywali w 

zakładach przemysłowych oraz w instytucjach nową tożsamość, której składnikami było 

wzmacnianie negatywnych autostereotypów wsi i chłopstwa. Komunistyczna ideologia 

proletariatu, jako awangardy postępu, czerpała z aspiracji do awansu chłopskich synów i 

córek energię do ustanawiania stalinowskiego totalitaryzmu, pod szyldem reformy rolnej i 

rewolucji socjalnej realizowanych postulatywnie w imię interesów mas ludowych. 

 

7. Przekaz międzypokoleniowy w kulturze wsi 

 

Tradycjonalizm i paternalizm kultury chłopskiej kształtował typ mechanicznej 

solidarności rodowej zorientowanej na starszych, jako przewodników społecznych oraz na 

ustny przekaz wzorów postępowania i obyczajowych norm chroniących wspólnotę przed 

negatywnymi wyrokami losu. Dla kultury każdej społeczności zasadnicze znaczenie mają 

wzorce odwołujące się do kluczowych wartości i chroniących je praktyk zbiorowych.   

Kulturę społeczności wiejskiej  podtrzymują funkcjonujące w jej obrębie autorytety a na 

treści życia codziennego zamieniają członkowie różnych grup i instytucji organizujących ich 

przekaz pomiędzy pokoleniami żyjącymi na wspólnym terytorium. Autorytety wiejskie, to w 

tradycyjnych społecznościach lokalnych osoby pełniące wyróżnione role,  przede wszystkim  

ludzie starzy, jako ojcowie – strażnicy ładu rodowego i praktyk życiowych rodziny. Następnie 

wpływ formujący na wzorce zachowań miały autorytety instytucjonalne i zawodowe 

związane z rolami dworskimi pana i jego służby. Dziedzic lub dzierżawca ziemski, wójt lub 

sołtys administrujący wsią w imieniu pana, ksiądz a szczególnie proboszcz – farorz (na 

Górnym Śląsku), urzędnicy władzy państwowej (policjanci żandarmi i funkcjonariusze 

sądowi) a także nauczyciel  (po śląsku - rechtor). To właśnie nauczyciel wiejski zdaje się 

wchodzić w spór z przekazywanym przez pokolenia dziadków i rodziców zakresem 

wyobrażeń i odniesień do wartości jaką jest książkowa wiedza i nauka, wykraczające poza 

ustny przekaz tradycji i wyobrażeń duchowych członków wspólnoty lokalnej.    

Cechą wiejskiej kultury jest jej zlokalizowanie przestrzenne, zarówno w wymiarze 

terytorialnym jak i w aspekcie struktury społecznej. Struktura społeczna wsi była strukturą 

rodową, znajdującą swoją (za G. Simmelem) formę krystalizacji w tak zwanej Ojcowiźnie, 

                                                           
12 Tamże, s. 94-95. 



gdzie każdy członek poruszał się w przestrzeni rodzinnej i sąsiedzkiej, określanej jako układ 

ról i powinności należnych "swoim" współziomkom. Jak wskazuje Stanisław Bystroń 

"ojcowizna" wiąże chłopa zarówno z grupą krewniaczą i sąsiedzką, z terytorium lokalnym  

ale także z krajem ojczystym – czyli narodem.  Zarazem "ojcowizna" posiada wartość 

jakościową, ponieważ wkomponowuje chłopa w ogół stosunków agrarnych i ekonomicznych  

o obiektywnym charakterze poprzez jej niepodzielność, niewymierność i niepodzielność13. W 

tym kontekście Stanisław Ossowski zidentyfikował na śląskiej autochtonicznej wsi różne 

postawy skupione wokół przeżywania patriotyzmu lokalnego i patriotyzmu narodowego – 

wprowadził rozróżnienie  ojczyzny prywatnej i ojczyzny ideologicznej, co w przypadku 

niektórych świadomie afirmujących swoją Polskość Ślązaków  w odbiorze otoczenia czyniło 

ich tak zwanymi  "Wielkimi Polakami"14. 

 

8. Przejście chłopstwa do przemysłowej nowoczesności 

 

Uprzemysłowienie i nowa fala urbanizacji stają się żywiołami nowoczesności i zmian 

szczególnie intensywnych w drugiej połowie XIX stulecia i w pierwszej dekadzie XX wieku. 

Wówczas to najwyrazistsza stała się zmodernizowana wieś i kultura chłopska, jako 

tradycyjna, rolnicza i ludowa, ale też silnie konserwatywna i paternalistyczna. Kultura ludowa 

związana jest z naturą i środowiskiem przyrodniczym, ale przekształconym w obraz świata 

pełen religijnych i alegorycznych opowieści, oraz lokalnych chłopskich zwyczajów i 

dziedziczonych od wielu pokoleń przekazów. Chłopstwo tworzyło jednak również bardzo 

aktywny i zmienny układ społeczno-kulturowy a postępujące urynkowienie i mechanizacja 

produkcji rolnej rodzą jego bogate warstwy, zatrudniające pozbawioną własnej roli biedotę 

wiejską do sezonowej pracy najemnej. Tworzą się nowe typy robotnika wiejskiego oraz 

rolnika i farmera. Chłop gospodarujący na roli i zatrudniający się u innych właścicieli 

gruntów był zorientowany głównie na wypracowanie środków żywności, służących 

utrzymaniu własnej licznej rodziny. Rolnik a szczególnie farmer, podobnie jak nowoczesny 

ziemianin, jest już producentem rynkowym artykułów rolnych, często specjalizującym się w 

wybranych dziedzinach produkcji. Rolnik produkuje żywność na sprzedaż a poszukując 

rynków zbytu swej produkcji dla kapitalistycznego zysku, stosuje zmienne strategie zasiewu 

lub hodowli.  

                                                           
13 J. S. Bystroń, Kultura ludowa, wyd. II, Warszawa 1947, s.23-24, (pierwsze  wydanie Warszawa 
1936). 
14 S. Ossowski, Z  zagadnień psychologii społecznej, Tom 3,  Wyd. PWN Warszawa 1977. 



W warunkach gospodarki kapitalistycznej migrujący do miast chłopi, zatrudniając się 

w zakładach produkcyjnych, stawali się segmentami klasy robotniczej. W szczególnym 

stopniu proces przemiany statusu społecznego chłopów w robotników przemysłowych 

następował, tam gdzie kapitalistyczna industrializacja była opóźniona. Regiony pograniczna i 

peryferii nowoczesnego kapitalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej sprzyjały 

kształtowaniu się różnych scenariuszy rozwoju klasy chłopskiej. Kondycja stanowa klasy 

chłopskiej doby rozbiorowej jest zależna od cech pruskiej polityki centralizacji zarządzania 

śląską prowincją i jej industrialnej modernizacji lub od carskiego agrarnego feudalizmu w 

Królestwie Polskim. Urbanizacja tradycyjnych regionów rolniczych była w Prusach ściśle 

związana z transferem kapitalistycznych struktur, wraz z postępem odkryć surowców 

naturalnych i bogactwa złóż kopalin - co w szczególnym stopniu zaistniało na Górnym 

Śląsku. Uprzemysłowienie i tworzenie nowych przykopalnianych i przyfabrycznych kolonii 

robotniczych włącza folwarczne chłopstwo w kształtowanie się nowych robotniczych 

społeczności osadniczych. Interesy polityczno-gospodarcze elit stanowych i militaryzm 

państw imperialnych kształtują na Górnym Śląsku  miejskie społeczności wieloetniczne, 

aktywizujące zasoby gospodarcze uzyskiwane z  pracy autochtonicznego ludu wiejskiego. 

Równocześnie ze wzrostem wydajności pracy śląskiego rolnictwa na przełomie XIX i XX 

stulecia następowało komercyjne komasowanie ziemi w rękach latyfundystów, kosztem 

wielkości gospodarstw chłopskich15. W efekcie zmniejszały się możliwości utrzymania się 

gospodarstw chłopskich z produkcji rynkowej i większość wolnych chłopów, aby przeżyć 

musiała poszukiwać dodatkowych zajęć lub zatrudnień w przemyśle. Podobnie jak z innych 

regionów Polski  biedota wiejska z Górnego Śląska udawała się licznie na emigrację do 

zachodnich centrów przemysłowych i Ameryki16. 

Wraz ze wzrostem zaangażowania się górnośląskiej szlachty w przemysł, chłopi 

folwarczni zyskiwali status przemysłowej siły roboczej. Ze śląskiego chłopskiego ludu 

wyłaniają się nowe warstwy robotnicze, a ich ekonomiczna i społeczna kondycja jest coraz 

bardziej wrażliwa na skutki kryzysów gospodarczych oraz politycznych przewrotów. Narasta 

kwestia socjalna na Górnym Śląsku i rozbudowują się nowe podziały klasowe, a wraz z nimi 

świadomość politycznych podziałów i nacjonalistycznych idei.  

Wskazania na socjalne podłoże podziałów etnicznych, łączy się z obserwacjami  

kulturowych różnic i ich ideologizowaniem. Przykładowo Max Ring jako lekarz i pisarz, 

podróżując po Śląsku w drugiej połowie XIX w. stwierdza: ''Lud górnośląski, z natury dobry i 

                                                           
15 A. Herzig, K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, Śląsk i jego dzieje...op.cit., s. 166. 
16 Tamże, 167. 



bystry, zdziczał i zdegenerował się przez stulecia zniewolenia. Pod naciskiem ciążącego na 

nim poddaństwa, które zniesiono dopiero w wydanych niedawno ustawach, nie mogły 

zawiązać się nawet zalążki pozytywnych cech. Pomimo dużej pojętności, obrotności i 

zdolności szybkiego przyswajania, brakuje chłopu i robotnikowi górnośląskiemu 

wytrzymałości, twardości i wiarygodności cechującej Niemców. Tak jak jedni są urodzonymi 

flegmatykami, drudzy to prawdziwi sangwinicy, krewcy w postanowieniach i czynach, 

działający jednak bez zastanowienia, lekkomyślni, popędliwi, szybko zmęczeni działaniem, 

powierzchowni, nieodporni na zepsucie moralne, bez zasad, podstępni, skłonni do kradzieży i 

kłamstwa, gnuśni, wykazują wstręt do pracy, przy tym są jednak dobroduszni, zawsze chętni, 

zawsze służący informacją, przyjaźni i uprzejmi, rzadko jednakże wierni i oddani; są po 

prostu na wpół dzicy, są jak małe, niewychowane dzieci, pełni wszystkich dobrych i złych 

cech dziecka''17. 

Wspólnota katolickiej religii i języka polskiego wśród większości śląskiego chłopstwa 

i warstw robotniczych w przemysłowych osadach i miastach Górnego Śląska aktywizowały 

opór wobec pruskiego nacjonalizmu.  

 

W Bytomiu od schyłku XIX wieku ukazywało się czasopismo "Rolnik" przeznaczone dla chłopów 
polskich na pruskim Górnym Śląsku 

                                                           
17 Cytat za Jörg Lüer,  Górnoślązacy w myśli prusko-niemieckiej, z publikacji pt. "Wach auf mein 
Herz und denke!" - Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin-Brandenburg, 
Opole; [Ver.]  Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch und Instytut Śląski w Opolu,  Berlin-
Oppeln 1995, ISBN 3-87466-248-9 - podajemy za stroną www 
http://www.expolis.de/schlesien/texte/luer_pl.html  (pobrano 17.07.2013 r). 



Polityka kulturkampfu kanclerza Bismarcka zagrażała tożsamości "górnośląsko-

polskiej" i wspólnocie polskojęzycznego ludu18. Zaktywizowała ona kulturową polaryzację, 

pobudziła patriotyczny i religijny opór polskich elit oraz nieufność śląskiego ludu wobec 

władzy. W efekcie następstw I wojny światowej zachodzą dynamiczne zmiany w kondycji 

duchowej polskiego chłopstwa. Na Górnym Śląsku koszty prowadzenia Wielkiej Światowej 

Wojny,  klęska Niemieckich Prus i Monarchii Austrowęgierskiej obalają pruski mit Rzeszy 

niemieckiej a nadzieje śląskiego ludu wiążą z mitami propolskim i rewolucyjnym19. Efekt 

zrywu w powstaniach  śląskich i plebiscytowy podział Górnego Śląska na części niemiecką, 

polską i czeską tworzy nową przestrzeń politycznych identyfikacji i narodowych konfliktów. 

 

9. Narodowa tożsamość chłopstwa w odrodzonej Polsce 

 

Chłopstwo w II Rzeczpospolitej Polskiej przechodzi z pozycji postfeudalnego stanu i 

ludu wiejskiego do rangi klasy społecznej o pogłębiającej się świadomości narodowo-

państwowej. Chłopstwo w odrodzonej Rzeczpospolitej staje się narodowym żywiołem 

broniącym jej suwerenności młodego państwa polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 

1919-21 roku. (Jej śląskim aspektem był konflikt militarny Polski z Czechami o Śląsk 

Cieszyński i jego podział – z dalszym sporem o ochronę polskiej ludności tak zwanego 

"Zaolzia"). Następowało przegrupowanie społecznych wzorców, autorytetów, oraz punktów 

odniesienia w przestrzeni społeczno-politycznej. Wyrośli autonomiczni przywódcy ruchu 

ludowego (W. Witos, J. Bojko,  B. Wysłouch  i inni) oraz siły polityczne  i organizacje 

reprezentujące interesy wsi. Analizy socjologów (Florian Znaniecki, Józef Chałasiński, Jan 

Stanisław Bystroń, Stefan Czarnowski, Stanisław Ossowski) dokumentują przemiany 

kulturowe młodego pokolenia chłopów polskich w latach 20-tych i 30-tych XX wieku i 

rozwój więzi narodowych na wsi. Ahistoryczność i tradycjonalizm kultury chłopskiej, 

cechujące się trwaniem na ojcowiźnie, w wiejskiej grupie swojaków i w lokalnej przestrzeni 

"poza czasem", znajdują nowe ramy identyfikacji i ruchu ku kulturze narodowej, ku 

uniwersalnej idei ojczyzny politycznej i historycznej świadomości. Pisząc o tej przemianie 

chłopskiej tożsamości J. Chałasiński  stwierdza  – ''Członkowie narodu nie są związani ze 

sobą bezpośrednio i osobiście, jak członkowie grupy wiejskiej, lecz za pomocą trzeciego 

                                                           
18 Tamże, s. 180. 
19 P. Greiner, Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI-XX wiek), w : Historia Górnego Śląska. 
Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, (red.) J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, 
Wyd. DWP-N i Muzeum Śląskie,  Gliwice 2011  s. 329. 



czynnika pośredniczącego między nimi. Są związani przez posiadane wspólnych 

przywódców, przez korzystanie ze wspólnych urządzeń ekonomicznych i wspólnych wartości 

społeczno-kulturalnych''20. 

 

Na Śląsku Cieszyńskim pismem przeznaczonym dla chłopów polskich była popularna "Pszczółka" 

Na autonomicznym zindustrializowanym Górnym Śląsku –  w II RP –  chłopstwo i 

pracujący w sferze rolnictwa stanowią zaledwie 12% mieszkańców, podczas gdy w całej 

                                                           
20 J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów T.I , Wyd. LWS Warszawa 1984, cyt. s.129 oraz  uwagi 
wcześniej od s.120. 



Polsce z rolnictwa utrzymywało się ponad 70% ludności21. W czasie wojny m.in. na opolskiej 

wsi doniosłą rolę społeczną odgrywają "wielkie Poloki" przechowujący  narodowe wartości i 

patriotyczne postawy w obliczu hitlerowskiego terroru22. 

Po II wojnie światowej chłopstwo w Polsce staje się bazą społeczną dla narzuconej 

przez Stalina (sankcjonowanej porozumieniami zwycięskich mocarstw w Jałcie a  wdrażanej 

przez sowiecki i polski aparat kadrowy PPR) komunistycznej transformacji ustrojowej. 

Przejęcie władzy przez komunistów, legitymizowane ideologią walki z klasowym 

wyzyskiem, oferuje polskim chłopom ziemię oraz edukację i masowy awans robotniczy. 

Reorganizowane są struktury polskiego społeczeństwa – rozbite przez II wojnę światową, 

zdekomponowane przez przesiedlanie mas ludzkich z historycznych wschodnich rubieży 

Rzeczpospolitej na nowe Ziemie Zachodnie i Północne (zwane Odzyskanymi). Socjalistyczne 

państwo czerpie ze wsi zasoby kapitału ludzkiego i energię produkcyjną do przebudowy 

systemu gospodarczego. To w największym stopniu z chłopstwa wywodziły się nie tylko 

masy robotników ale i nowej ludowej inteligencji, będąc filarami porządku w komunistycznej 

Polsce, doby realnego socjalizmu23. W tej Polsce – zwanej PRL-em, w latach sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych XX w. ukształtował się specyficzny wielomilionowy segment tak 

zwanych chłoporobotników. Chłoporobotnicy byli w realnym socjalizmie chłopami 

dysponującymi niewielkimi areałami ziemi (zwykle od ok 1 ha do 3-5 ha) dojeżdżającymi ze 

wsi do pobliskich miast i miasteczek, aby pracować w zakładach przemysłowych. Tam, 

przyuczeni do zawodów, zyskiwali środki finansowe oraz status ważnego segmentu klasy 

robotniczej, a po pracy w fabrykach zajmowali się uprawianiem swoich wiejskich zagonów i 

pól. Oddziaływanie na aspiracje edukacyjne i życiowe chłoporobotników tworzyło wzorce 

awansu społecznego dla reszty rolników i młodego pokolenia ludności wsi. Fale emigracji 

zarobkowej ludności wiejskiej, w warunkach socjalistycznej industrializacji lat 

pięćdziesiątych-siedemdziesiątych XX wieku, doprowadziły do stopniowej modernizacji 

wzorców życia wiejskiego. Powszechna edukacja zawodowa służąca industrializacji 

gospodarki socjalistycznej oraz indoktrynacja komunistyczną propagandą postępu i 

nowoczesności życia w mieście, zdegradowały wartości kultury wsi. Chłopstwo w 

socjalizmie skojarzone zostało ideologicznie z zacofaniem i ciężką nieefektywną pracą a 

                                                           
21 A. Herzig, K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, Śląsk i jego dzieje...op.cit., s. 202. 
22 St. Ossowski, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, w:  Z 
zagadnień psychologii społecznej. Dzieła T. III, PWN Warszawa 1967, s.270-271. 
23 Pisał o tym procesie Józef Chałasiński, omawiając folwarczne bariery mentalnej w kształtowaniu 
nowej ludowej inteligencji w J. Chałasiński, Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Wyd. 
Czytelnik, Warszawa 1946. 



kultura ludowa z zabobonami i prostacką religijnością.  Jednakże ideologiczna ofensywa lat 

stalinizmu przeciwko Kościołowi i praktykom religijnym, programowa ateizacja edukacji 

szkolnej, nie skruszyły wbudowanych w mentalność chłopską przekonań o znaczeniu sił 

wyższych w definiowaniu ludzkiego losu oraz religijnych potrzeb24. Religijność wiejska w 

latach sześćdziesiątych się nawet wzmacniała wraz ze świadomą polityką kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i Episkopatu Polski aktywizowania nowych zwyczajów i tradycji wokół 

obchodów millenium chrztu Polski. 

 

10. Chłopskie korzenie transformacji – od polski ludowej do kapitalizmu 

 

Mentalność chłopska stanowi podłoże kulturowe polskiego społeczeństwa 

transformacyjnego. W komunistycznej Polsce Ludowej stała ona się bazą rozwoju kultury 

masowej i familiarnych wzorców społecznej zaradności. Zostały wówczas ukształtowane jej 

nowe elementy i z chłopskimi migrantami do miast, przeniesione do struktur kulturowych 

polskiego socjalistycznego społeczeństwa niedostatku oraz administracyjnego aparatu 

władzy. Aspiracje awansu społecznego chłopstwa i pragnienie posiadania ziemi 

wykorzystano w komunistycznym dekrecie o nacjonalizacji i reformie rolnej. Chłopskim 

osadnikom (w tym "repatriantom" – ludności wysiedlanej z ZSRR na tereny Zachodniej i 

Północnej Polski) oraz w reszcie kraju nadawano rozparcelowane grunty – zwykle 3 do 7 ha. 

Późniejsza polityka komunistycznych władz PRL, stalinowska walka z zamożnym 

chłopstwem i częściowa kolektywizacja rolnictwa aktywizują nieufność chłopstwa a trudy 

gospodarowania na roli, obciążonego przymusowymi dostawami i redukcją własności ziemi, 

pobudzają społeczną nieufność oraz "amoralny familizm". Te składowe negatywnego kapitału 

społecznego będą wzmacniać praktyki represjonowania  krytycznych wobec systemu 

inteligenckich elit oraz opornych przedstawicieli chłopstwa i robotników. Towarzyszyło temu 

zniszczenie w PRL-u przedwojennej kultury stowarzyszania się i spółdzielczości na wsi. 

Masowa migracja mieszkańców wsi do miast i zerwanie ciągłości struktur społecznych 

rzutują na brak szacunku dla społecznej własności oraz upolitycznionych kolektywnych 

struktur. Realna rzeczywistość wiejskiej biedy zderzała się z propagandowym entuzjazmem 

awansujących z ludu młodych kadr, ich niechęć a nawet pogarda dla wiejskich tradycji   

tworzy silne podziały. "Zacofana wieś" kontrastowana jest z postępem uprzemysłowienia i 

nowoczesnością życia w socjalistycznym mieście. Narastająca arogancja komunistycznej 

                                                           
24 E. Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Scholar, Warszawa 2013, s. 241. 



władzy, przymus ideologiczny i brak stabilnej polityki wobec wsi kształtują nowe realia 

społeczne. Rozpowszechnia się kultura bałaganu, bylejakości i braku szacunku dla cudzej 

pracy. Tradycyjna mentalność wiejska, będąca mieszanką pragmatycznej zaradności, 

kumoterskiej zapobiegliwości i nieufności wobec obcych, wraz z porządkiem narzuconym 

przez komunistyczne władze przyswaja nowe negatywne aspekty. Przejściowy nacisk na 

kolektywizację, narzucanie spółdzielni rolniczych, walka z kułactwem i presja na 

obowiązkowe dostawy rolne, aktywizują w latach stalinizacji postawy wykorzystywania 

układów i znajomości oraz przyzwalania tak oswojonym nieformalnym grupom na naruszanie 

przepisów, wykorzystywanie słabszych i nieustosunkowanych osób, poszukiwanie dojść do 

ludzi z aparatu władzy, których narzucano często z zewnątrz wzmagając obcość i poczucie 

zagrożenia również ze strony sąsiadów. Szczególnie praktyki nielegalnego obrotu mięsem, 

przymykanie oczu na prywatny ubój, a  równocześnie oszukiwanie rolników i 

wykorzystywanie własnej pozycji przez pracowników państwowych punktów skupu, tworzy 

nowe sieci klientelistycznych powiązań25. Lokalne grupy wpływu zakorzeniają się w 

administracyjnych strukturach, a ich nomenklaturowi funkcjonariusze równocześnie 

egzekwują i oswajają reżimowe biurokratyczne  przepisy. Staje się to zaczynem nowej 

kultury "załatwiania", "dojść" i socjalistycznego paternalizmu. Wieś jako pierwsza odczuwa 

ciężary gospodarki niedoboru dóbr, a zarazem praca chłopska stanowi bazę aprowizacyjną dla 

socjalistycznej industrializacji lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.  Również wtedy, jak i 

później, prywatne zaopatrywanie w produkty rolne wiejskich dzieci i innych krewnych 

osiadłych w mieście będzie elementem praktyk życia codziennego w PRL-u. 

Aktywizacja walki systemu komunistycznego z religijnością i hierarchią Kościoła 

Katolickiego w Polsce z pierwszej połowy lat 50-tych XX wieku wzmacnia opór 

społeczeństwa wobec ateizacji życia. To chłopska ludowa religijność staje się bazą dla 

strategii prymasa Stefana Wyszyńskiego, wiążącej obronę katolickich tradycji z narodowymi 

wartościami polskiego wiejskiego i szlacheckiego patriotyzmu. Chłopska kultura ludowa i 

religijna zespalają się w obrzędowości Kościoła Katolickiego, aktywizującej swoją otwartość 

na potrzeby ludu pracującego miast i wsi, zgodnie z odnową obrzędów i nauczania przez 

Sobór Watykański II. Wybór na papieża polskiego kardynała Karola Wojtyły zaktywizował 

ludową religijność, a jego misyjna posługa i nauczanie jako Jana Pawła II powiązało 

chłopskie i robotnicze marzenia o godności i wolności człowieka pracy fizycznej. Znaczący 

był udział chłopów i rolników w zrywie ruchu Solidarności w okresie lat 1980-89, a do 

                                                           
25 L. Kocik, Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi, Drukarnia Narodowa S.A., Kraków 2001, s.148-
149. 



przemian ustrojowych przy okrągłym stole przyczynili się działacze NSZZ Solidarność 

Rolników Indywidualnych. 

 

11. Modernizacja gospodarki i marginalizacja tradycyjnej wsi 

 

Chłopi w polskiej transformacji od socjalizmu do kapitalizmu uzyskali nowe impulsy 

do modernizacji technologicznej produkcji i tworzenia wielkoobszarowych 

dokapitalizowanych z funduszy Unii Europejskiej gospodarstw rolnych. Równocześnie, wraz 

z upadkiem kolektywnych form państwowych gospodarstw rolnych (spółdzielni rolniczych i 

tak zwanych PGR-ów) marginalizacji socjalnej oraz zawodowej marginalizacji ulegają 

robotnicy rolni i chłoporobotnicy. Transformacja rynkowa wielu dziedzin przemysłu, 

postępująca deindustrializacja lokalnych rynków pracy i globalizacja rynków zaopatrzenia w 

surowce rolne i produkty konsumpcyjne, degradują tradycyjne rolnictwo i alienują chłopskie 

małe gospodarstwa rodzinne. Wiejskie życie rodzin czerpiących środki utrzymania z 

emerytury, oraz dorywczych prac i zarobków emigrujących czasowo członków gospodarstw 

domowych, wygasza drobną produkcję rolniczą. Wielu chłoporobotników przechodzi do 

kategorii emerytów i rencistów, żyjących z uposażenia systemu ubezpieczeń państwowych 

oraz z opłat za dzierżawy swoich gruntów. Wygaszanie indywidualnej produkcji występuje 

szczególnie silnie na wsiach zurbanizowanych, w regionach przemysłowych a z drugiej 

strony intensyfikuje się zbiorowość kontraktowych producentów "surowców" i "pasz" dla 

koncernów z przemysłu rolnego oraz masowego anonimowego konsumenta. Chłopstwo jako 

klasa społeczna traci swą podmiotowość w zglobalizowanej gospodarce i podlega 

administrowaniu kwotami produkcji rolnej dotowanej w ramach integracyjnej polityki Unii 

Europejskiej.  

Wielka zmiana transformacyjna tworzy postprzemysłową gospodarkę 

zglobalizowanych usług i konsumpcji, w której lokalnych niszach chłopstwo traci swój 

własny system aksjonormatywny, integrujący sąsiedzkie społeczności - typu community - w 

rozproszone i zindywidualizowane formy gospodarowania naśladujące miejskie style życia i 

konsumpcji. Utrata integralności chłopskiej pracy i produkcji rolnej z więziami w 

społeczności lokalnej i jakością życia na wsi degraduje najsilniej wiejską kulturę lokalną oraz 

osłabia podmiotowość chłopstwa jako autonomicznego stanu lub klasy w strukturze 

społecznej. Nowe osadnictwo na wsi – w pobliżu dużych aglomeracji i miast –  napływ ludzi 

z miejskich klas średnich i wyższych, zmniejsza dystanse cywilizacyjne. Postępuje ruryzacja i 



ekologizacja stylów życia osadników, wracających niekiedy na wieś z potrzebą przywracania 

tradycyjnych form rzemiosła i naturalnych upraw lub organizowania nowych usług w 

formach agroturystyki. Chłopstwo traci jako kategoria socjologiczna ale zyskuje jako 

kategoria kulturowa, bowiem resentyment za życiem na łonie natury przyciąga na wieś 

nowobogackich mieszczan, ale usługi dla biznesowych oraz turystycznych klientów 

pogłębiają dekompozycję struktury społecznej wsi. 

Uzależnienie produkcji rolnej od kontraktów z koncernami oraz dotacje z funduszy 

Unii Europejskiej do utrzymywania limitów i kwot sprzyja modernizacji aktywnych rynkowo 

gospodarstw rolniczych. Jednak logika gospodarki chłopskiej zostaje trwale zanegowana, już 

nie sezonowa i naturalna wydajność areału, lecz administracyjnie definiowana i kontrolowana 

produkcja staje się nowym modelem życia rolnika.  Obecnie, jego kwalifikacje oraz narzędzia 

planowania pracy i organizacja zmechanizowanej produkcji, końcem cyklu gospodarczego 

czynią nie wspólnotowe żniwa i uroczyste dożynki, lecz sprzedaż zakontraktowanych 

zbiorów i rozliczenia finansowe z odbiorcami oraz funduszami pomocowymi.  

Modernizacja świadomości chłopskiej wynikająca współcześnie z procesów integracji 

polskiego rolnictwa z gospodarką Unii Europejskiej tworzy nową racjonalność 

gospodarowania, ale uruchamia także kontrastowe resentymenty i euro traumy społeczne. 

Pogłębia się strukturalne bezrobocie na wsi oraz bieda zmarginalizowanych warstw 

wiejskiego proletariatu. Indywidualizacja stylów życia, koncentracja i specjalizacja produkcji 

rolnej niweczy chłopską społeczność i wspólnotową kulturę gospodarczą. Wielkoobszarowe i 

duże prywatne gospodarstwa rolne stają się mniejszościowym uczestnikiem rynków 

postprzemysłowej ekonomii. Udział chłopstwa w strukturze społecznej znacząco się kurczy a 

segment ten w Polsce czeka pokoleniowa depopulacja. Profesjonalizacja i specjalizacja 

produkcji rolnej ukształtuje nowe kapitalistyczne wysoko towarowe rolnictwo a nieliczni na 

wsi właściciele zarządzanych biznesowo rolniczych gospodarstw będą awansować do 

wyższych warstw klasy średniej. Mieszkańcy wsi, zmodernizowanej podług miejskich 

wzorców cywilizacyjnych, tworzyć będą wielofunkcyjne postindustrialne zbiorowości 

lokalne. Ich cechą typową będzie zredukowany zasięg wielkotowarowej komercyjnej 

produkcji rolnej oraz tradycyjnych form kultury chłopskiej, na rzecz rozwoju nowych 

ekologicznych i biodynamicznych form gospodarowania w powiązaniu z pozaprodukcyjnym 

wykorzystaniem walorów środowiska wiejskiego26. Strategia rozwoju  obszarów wiejskich 

                                                           
26 Wanda Chmielewska Gil.  Nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. Materiały z konferencji, Katowice 15.03.2013 r 
- pobrano z www  23.05.2013.  http://www.slaskie.pl/zdjecia/2013/03/20/1363763983.pdf. 



województwa śląskiego jest zorientowana na wielofunkcyjny rozwój, nie tylko w aspektach 

produkcyjnych i przetwórstwa rolnego, lecz także postęp infrastrukturalny, potencjał 

turystyczny i usługowy, z zaznaczeniem aktywizacji społecznej i wspierania lokalnych 

programów odnowy wsi. Generalnym celem  współczesnej modernizacji i odnowy wsi w tym 

województwie jest wyrównywanie konkurencyjności inwestycyjnej gmin wiejskich oraz 

cywilizacyjnego poziomu życia na ich obszarach, w stosunku do zurbanizowanych rejonów 

aglomeracji śląskiej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada m.in. 

rozbudowę infrastruktury gospodarki odpadami, inwestycje w sferach gospodarki wodno-

ściekowej w tym aktywizację tradycji rybactwa a także odnowy zabytków, upowszechnienia 

szerokopasmowego Internetu oraz budowy i modernizacji targowisk27. 

 

12. Rolnicy na terenie obecnego województwa śląskiego 

 

Dane statystyczne z 2012 roku wskazują, że w województwie śląskim na terenie gmin 

wiejskich żyje ok. 998 tysięcy osób, tj. ponad 21% mieszkańców regionu oraz 6,8% ludności 

wiejskiej całego kraju. Powierzchnia gruntów rolnych w województwie śląskim wynosi 486 

tys. ha, co stanowi 39,4% jego powierzchni, w stosunku do wyraźnie wyższej średniej dla 

całego kraju 51,7%28. W efekcie najwyższej w Polsce urbanizacji i gęstości zamieszkania, na 

statystycznego mieszkańca województwa śląskiego przypada jedynie 0,11 ha użytków 

rolnych, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wynosi 0,42 ha. W województwie tym 

powierzchnia użytkowana rolniczo wynosi ok. 447,8 tys. ha, co stanowi 2,6% powierzchni 

gospodarstw rolnych w skali kraju, a grunty objęte tutaj zasiewem to 2,4% ogółu areału 

upraw rolnych w Polsce. Największy obszar użytków rolnych w województwie posiada 

subregion północny - 54% powierzchni, drugi pod względem wielkości jest subregion 

zachodni - 49% powierzchni. W pozostałych dwóch subregionach - centralnym i 

południowym - udział powierzchni użytków rolnych do ogólnej powierzchni jest podobny i 

wynosi nieco ponad 36%29. 

                                                           
27 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_PSR2010_Pracujacy_w_gospodarstwach_rolnych.pdf  
odsłona 23.05.2013. 
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odsłona 23.05.2013. 
29 dane statystyczne za Biuletynem Informacji Publicznej ze stron www Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego 
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1255944455&id_menu=260 odsłona 
23.05.2013,  oraz  Rolnictwo  w województwie śląskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Katowicach 
opracowanie sygnalne, Katowice lipiec 2013 r., s.3-5. 



W strukturze grup zawodowych rolnicy, leśnicy, ogrodnicy i rybacy tworzą w 

województwie śląskim najmniej liczną kategorię pracowników, wynoszącą łącznie 1,7% osób 

zatrudnionych w gospodarce regionu w I kwartale 2013 roku30. Dane te wskazują na że 

obecnie znaczenie rolników w strukturze społecznej województwa jest marginalne i 

ograniczona jest ich rola w kształtowaniu ekonomicznych podstawy gospodarki rolno-

spożywczej w regionie. Zaopatrzenie ludności regionu w produkty rolne ma charakter wysoko 

towarowy, przemysłowy i skomercjalizowany. Kulturowe wartości wsi są jeszcze dostępne w 

otoczeniu ośrodków turystycznych naszego województwa, a szczególnie w subregionie 

Beskidu (Bielska-Białej, Żywiecczyzny oraz Cieszyna). Komercjalizacja beskidzkiej oferty 

turystycznej i kulturalnej wyodrębnia tamtejszych górali, jako zmodernizowaną społeczność 

wiejską i zbiorowość zurbanizowaną, zachowującą ograniczone funkcje gospodarki rolnej. 

Północne i zachodnie tereny województwa śląskiego mają największy stopień nasycenia 

aktywnością rolniczą i wykazują pewien dystans cywilizacyjny, oraz niższy poziom 

konsumpcji w stosunku do miast w centrum górnośląsko-zagłębiowskiej aglomeracji i 

otaczających je zurbanizowanych wsi.  

 

13. Czynniki modernizacji wsi - od potrzeb bytowych do zurbanizowanego 

standardu życia 

 

Socjologiczne analizy historycznych zmian w procesach gospodarowania i w 

strukturze społecznej wsi prowadzą badaczy do konkluzji dobrze zdefiniowanej już przez 

Józefa Chałasińskiego: ''U podłoża tych przeobrażeń nie leżą motywy ekonomiczne, lecz 

społeczne. Zwiększenie dochodowości gospodarstwa nie posiada znaczenia samo przez się, 

lecz ze względu na potrzeby i dążności, które zaspokaja. W części są to potrzeby elementarne, 

których zaspokojenia wymaga utrzymanie życia. Elementarne potrzeby stanowią wszakże 

bardzo słaby bodziec dla racjonalizacji gospodarstwa chłopskiego''31. Racjonalizacja 

ekonomicznego modelu rolnictwa czerpała impulsy z motywów:  

• dążenia chłopów do niezależności społecznej i bezpieczeństwa bytowego;  

• wzrostu prestiżu społecznego zawodu rolnika;  

• wewnętrznej konkurencyjności gospodarstw wiejskich w realizacji pożądanych 

wzorców konsumpcji;  

                                                           
30 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w i kwartale 2013 r. Urząd 
Statystyczny w Katowicach opracowanie sygnalne, Katowice czerwiec 2013 r.,  s.6. 
31 J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów..., op.cit. s.147. 



• zasilania dochodów ludności wsi przez popyt rynkowy na produkcję i kontraktowe 

zamówienia przemysłu rolno-spożywczego;  

• akumulacji środków na inwestycje w nowoczesne maszyny rolnicze i preferowane 

polityką państwa dziedziny produkcji;  

• utrzymywanie osłon socjalnych i dopłat stabilizujących produkcję rolną w warunkach 

polityki wspólnego rynku Unii Europejskiej.  

Środki z funduszy Unii Europejskiej wspierające polskie rolnictwo przyczyniają się do 

modernizacji planowania produkcji i administrowania wyspecjalizowanymi zasobami w 

gospodarstwach korzystających z dopłat. Rośnie kultura gospodarowania zasobami produkcji 

i infrastruktury rolnej. 

Kluczową cechą prowadzącą do ponoszenia jakości życia i wdrażania wzorców 

nowoczesności był poziom gotowości mieszkańców wsi do realizowania rozbudzonych 

aspiracji społeczno-kulturalnych. Przejawiały się one nie tyle we wzroście ostentacyjnej 

konsumpcji, co w kierowaniu swoich dzieci do ośrodków edukacji, we wspieraniu 

materialnym młodego pokolenia i wtórnym przejmowaniu za ich pośrednictwem rozwiązań 

technicznych, podnoszących rodzinny standard życia oraz awans cywilizacyjny wsi. Niestety 

w warunkach deindustrializacji części peryferyjnych miast i regionów zmniejszyły się zasoby 

ekonomiczne wielu rodzin i gmin wiejskich. Równocześnie kurczą się ludnościowe zasoby 

wsi w wyniku procesów starzenia demograficznego oraz emigracji części mieszkańców na 

zagraniczne rynki pracy. Wsie leżące w otoczeniu dużych miast i aglomeracji zyskują 

natomiast nowych osiedleńców, którymi są przedstawiciele umysłowych klas średnich 

budujący nowe domy w atrakcyjnych środowiskowo lokalizacjach i przenoszący się na wieś. 

Procesy tej, tak zwanej nowej ruralizacji, ożywiają życie kulturowe wsi i aktywizują powrót 

do niektórych tradycyjnych form ekologicznych  upraw oraz rzemiosła. 
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prof. dr hab. Jerzy Runge 

Deglomeracja 

 

Deglomeracja to najogólniej rozrzedzanie, rozpraszanie. Oznacza proces odwrotny do 

aglomeracji (skupianie, koncentrowanie). W badaniach geograficznych pod pojęciem 

deglomeracji rozumiemy rozpraszanie różnego typu form działalności człowieka w 

przestrzeni. Znaczna koncentracja mieszkańców i aktywności gospodarczych powoduje 

zarówno wysoką gęstość zaludnienia jak i obecność licznych terenów przemysłowych 

przypadających statystycznie na jednostkę powierzchni, najczęściej na 1 km². Niedostatek 

bądź brak terenów do dalszego inwestowania skłania decydentów do przenoszenia zarówno 

budownictwa mieszkaniowego, jak i działalności gospodarczych poza centrum, na obrzeża 

miasta bądź zespołu miejskiego. Istotny wpływ na proces deglomeracji mają: 

• prawo renty gruntowej i budowlanej 

• proces urbanizacji i jego fazy 

 

1. Prawo renty gruntowej i budowlanej 

 

Jak dowodził D. Ricardo – jeden z twórców nauk ekonomicznych początku XIX 

stulecia – dochody uzyskiwane z gospodarowania w rolnictwie są podwójnie zróżnicowane. 

Po pierwsze wynikają z uwarunkowań przyrodniczych (wysokość nad poziomem morza, 

określona klasa bonitacyjna gleby, klimat, itp.), zaś po drugie są konsekwencją wielkości 

nakładów pozwalających dodatkowo zwiększyć wielkość plonów w rolnictwie (melioracja, 

nawożenie, mechanizacja). Tym samym cena ziemi jest zróżnicowana przestrzennie, będąc 

pochodną czynnika środowiskowego, jak i dodatkowego wkładu kapitału. Idea owego 

zróżnicowania wartości ziemi została określona przez Autora mianem teorii renty gruntowej. 

Różnicowanie się wartości ziemi dotyczy zarówno obszarów wiejskich, jak i miast. Wysokie 

zainwestowanie centrów powoduje, iż ceny działek w śródmieściu są wyraźnie wyższe w 

porównaniu z terenami podmiejskimi, gdzie dostęp do takich mediów technicznych jak woda, 

kanalizacja, elektryczność, itp. jest wyraźnie słabszy. Prawidłowość tę opisał w 1903 r. R.M. 

Hurt w postaci tzw. renty budowlanej. Cena ziemi – zdaniem Autora – zależy od odległości 

od śródmieścia, które odpowiada pojęciu rynku zbytu w teorii renty gruntowej. W miarę 

rozwoju gospodarczego miasta oraz wzrostu jego wielkości, tereny położone coraz dalej od 

centrum nabierają stopniowo wartości, doprowadzając do stałego wypierania funkcji 



rolniczej. Granicę między oddziaływaniem rynku terenów miejskich od terenów wiejskich 

wyznacza linia, na której ceny terenów ustalone przez rynek są do siebie zbliżone. 

Rozróżnienie renty budowlanej od renty gruntowej doprowadziło do odrębnego traktowania 

rynku terenów miejskich i rynku terenów wiejskich. 

Rozwój komunikacji publicznej w drugiej połowie XIX wieku na początku następnego 

stulecia zintensyfikował proces deglomeracji miast, zaś najbardziej znaną koncepcją 

próbującą wyjaśnić zachodzące zmiany jest teoria urbanizacji. 

 

2. Teoria i model urbanizacji 

 

Wprowadzenie pojęcia urbanizacja przypisuje się hiszpańskiemu inżynierowi, 

urbaniście i politykowi I. Cerdà Suñer, który w 1867 r. opublikował pracę pt. Ogólna teoria 

urbanizacji. Przedmiotem zainteresowania Autora był proces rozwoju gospodarczego i 

demograficznego miast i wynikających z niego potrzeb porządkowania oraz ulepszania 

przestrzeni miejskiej. Celem działań planisty powinno być zdaniem I. Cerdý Suñera 

polepszenie warunków życia całej społeczności między innymi poprzez przyjęcie 

regularnego, geometrycznego układu szerokich arterii drogowych, obecności terenów 

zielonych, jak i sprawnego układu komunikacyjnego. Wyburzenie murów miejskich i 

potrzeba nowej organizacji przestrzeni miejskiej dzielnicy Eixamle w Barcelonie dały 

możliwość praktycznej weryfikacji koncepcji I. Cerdý Suñera. 

Rozwinięciem poglądów Autora są przede wszystkim XX wieczne koncepcje 

struktury przestrzennej miasta (tzw. szkoła chicagowska), jak i geograficzno-społeczne ujęcie 

urbanizacji. Jeśli za J. Węgleńskim (2002) przyjmiemy, iż urbanizacja to proces koncentracji 

ludności w przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, to w długim okresie 

czasu charakterystyczne jest przechodzenie z fazy urbanizacji, przez suburbanizację, do 

dezurbanizacji O ile pierwsza z nich oznacza wzrost koncentracji zaludnienia w centrum, o 

tyle dwie następne fazy mogą być interpretowane w kategoriach decentralizacji obszaru 

centralnego. Suburbanizacja inicjuje spadek zaludnienia centrum i szybszy jej wzrost strefie 

otaczającej. Dezurbanizacja oznacza dalsze nasilanie większej dynamiki zaludnienia poza 

centrum aż do pojawienia się bezwzględnego przewyższenia liczby mieszkańców strefy 

otaczającej w stosunku do śródmieścia. Szczegółowo model owych zmian zaproponowali w 

1978 r. L.H. Klasseen i J.H.S. Paelinck, zajmując się problematyką perspektyw rozwojowych 

dużych miast. 



W przypadku złożonych układów osadniczych typu konurbacji proces urbanizacji jest 

bardziej złożony, bowiem istotny wpływ na ujawnianie się kolejnych etapów przemian 

wywiera zarówno kontekst polityczny, jak i przestrzenny. W przypadku województwa 

śląskiego mamy do czynienia ze stykowymi układami osadniczymi, tj. powstałymi na styku 

zarówno granic historyczno-geograficznych, jak i politycznych, których czynniki rozwojowe 

były mocno zróżnicowane. 

 

3. Historyczny proces urbanizacji obszaru województwa śląskiego 

 

Wnikliwą analizę podobieństw, jak rozróżnić w przemianach urbanizacyjnych 

wymienionych wyżej złożonych układów osadniczych w konfrontacji z modelem L.H. 

Klasseena i J.H.S. Paelincka (1978) przeprowadzili prof. dr hab. Jerzy Runge i dr hab. 

Franciszek Kłosowski (2008), (patrz Ryc. 1). 

 

Ryc. 1.  Historyczne modele urbanizacji złożonych układów osadniczych województwa śląskiego               
A – konurbacja katowicka, B – konurbacja rybnicka, C – aglomeracja Bielska-Białej, D – aglomeracja 

Częstochowy; 1 – obszary intensywnej urbanizacji, 2 – miasta intensywnej urbanizacji, 3 – 
dominujące kierunki migracji, 4 – pozostałe kierunki migracji 



Na Ryc. 1 dla każdego rozważanego układu osadniczego wskazano podstawowe cechy 

kolejnych etapów kształtowania się struktury przestrzennej, jak i główne kierunki migracji 

ludności 

 

3.1. Konurbacja katowicka 

 

Obszar ten zmieniał się generalnie nie od centrum w stronę obszarów zewnętrznych 

lecz wyraźnie odwrotnie. Już przed fazą uprzemysłowienia na obrzeżach późniejszej 

konurbacji rozwijały się średniowieczne ośrodki miejskie (m.in. Tarnowskie Góry, Toszek, 

Gliwice, zaś ówczesny obszar Katowic to leśno-bagienne tereny, utrudniające 

przemieszczanie się z zachodu na wschód. Odkrycie darniowych rud żelaza, jak i XIX 

wieczna działalność rodziny Winclerów spowodowało, iż obecna stolica regionu uzyskała 

prawa miejskie w 1865 r. Do tego momentu rozwój przemysłu, jak i napływ migracyjny 

koncentrował się w takich miejscowościach jak Bytom, Gliwice, Tarnowskie Góry, tj. w 

północno-zachodnim i zachodnim fragmencie zewnętrznej strefy współczesnej konurbacji 

katowickiej. Dopiero w drugim etapie przemian (lata 1865-1939) mamy zgodność z modelem 

faz urbanizacji. Katowice nie tylko niwelują dystans w tym zakresie w stosunku innych 

miejscowości, ale wysuwają się na czoło w zakresie koncentracji czynników rozwojowych. Z 

uwagi na znaczne zagospodarowanie miast centralnych konurbacji tkanką mieszkaniową, 

gospodarczą, czy też infrastrukturalną (Katowice, Bytom, Chorzów, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice) konieczne stało się ich rozrzedzenie. Decyzja o rozpoczęciu procesu 

deglomeracji – zawarta w pierwszym, powojennym planie regionalnym dla województwa – 

zakładała rozwój głównie funkcji mieszkaniowej w miejscowościach usytuowanych w 

zewnętrznej strefie konurbacji. Tym samym oznacza to przejście z fazy aglomeracji do 

suburbanizacji zewnętrznej. O ile suburbanizacja to spadek roli centrum na rzecz obszarów 

otaczających, o tyle w złożonych układach osadniczych należy wyraźniej rozróżnić jej dwie 

formy – wewnętrzną i zewnętrzną. Tę pierwszą interpretujemy jako stopniowe przejmowanie 

maksimum gęstości zaludnienia, jak zagospodarowania przez miejscowości bezpośrednio 

sąsiadujące z dotychczasowym centrum układu. Z kolei suburbanizacja zewnętrzna to 

intensywny rozwój dalej położonych ośrodków wchodzących w skład tego układu 

osadniczego. Suburbanizacja zewnętrzna ujawniała się po 1945 roku w konurbacji 

katowickiej w różnych okresach i z różnym nasileniem, generalnie jednak dotykając: a) lat 50. 

i 60. – Tychy, b) lat 70. – Dąbrowy Górniczej. Jednocześnie coraz bardziej widoczny stał się 

odtąd krater malejącej gęstości zaludnienia. Chorzów usytuowany centralnie w konurbacji, 



cechuje się regresem demograficznym. Liczba mieszkańców po 2000 r. była taka jak na 

początku lat 50. XX wieku. Po transformacji ustrojowo-gospodarczej wyraźnemu poszerzeniu 

ulega krater ludnościowy. Już nie tylko Chorzów, ale także miasta sąsiednie miejscowości 

wykazywały trwały regres demograficzny. Jednocześnie konurbacja katowicka jako całość 

przestała być atrakcyjna dla potencjalnych migrantów (m.in. Runge A, 2008; Runge, 

Krzysztofik, Spórna, 2011; Spórna, 2012). 

 

3.2. Konurbacja rybnicka 

 

Czynniki środowiskowe takie jak dobre warunki dla rolnictwa, obecność cieków i 

zbiorników wodnych, warunki topoklimatyczne, czy też usytuowanie na szlaku 

komunikacyjnym łączącym ziemie polskie i czeskie, sprzyjały osadnictwu. Już w 

średniowieczu nastąpiła lokalizacja Żor i Rybnika, zaś nieco później Wodzisławia Śląskiego. 

Odkrycie zasobów węgla kamiennego wzmocniło dotychczasowe procesy urbanizacyjne. 

Tym samym XIX wiek to przede wszystkim rozwój centralnej części formującej się 

konurbacji. Ruchy migracyjne mają w dużej mierze charakter dośrodkowy. Lata 1850-1939 to 

z jednej strony kontynuacja procesów urbanizacyjnych, zaś z drugiej – wraz z poszerzaniem 

węglowych pól eksploatacyjnych – tworzenie przesłanek do wzmacniania 

wielkoprzestrzennego charakteru przemian. Lata 50. XX wieku to nowa jakość w 

dotychczasowym obrazie urbanizacji. Decyzja o przekształceniu Jastrzębia-Zdroju z 

niewielkiego ośrodka sanatoryjnego w duże miasto przemysłowe zmieniła w sposób istotny 

strukturę przestrzenną obszaru. Można mówić już o stabilizacji formy morfologicznej układu 

osadniczego. Tym samym w latach 60. i 70. nastąpiło „przejście” z fazy urbanizacji do 

suburbanizacji pośredniej. Rozwijają się nie tylko miejscowości bezpośrednio stykające się z 

głównymi miastami, ale także miejscowości dalej położone. Podobnie jak w przypadku 

konurbacji katowickiej, po 1989 roku odnotowujemy tutaj ubytek zaludnienia, wynikający z 

jednej strony z niewielkiego ubytku naturalnego, zaś z drugiej strony z niedostatku czynników 

przyciągających migrantów. 

 

3.3. Aglomeracja Bielska-Białej 

 

Do 1950 roku była przedzielona granicą, najpierw państwową, później wojewódzką. 

Zachodnia część miasta, tj. Bielsko, uzyskało prawa miejskie już w drugiej połowie XVIII 

wieku, zaś wschodnia część dopiero w 1723 roku. Granicę między nimi stanowiła rzeka 



Biała, która paradoksalnie obu częściom stwarzała warunki rozwoju gospodarczego (Bielsko 

– przemysł włókienniczy; Biała – tkactwo). W 1772 roku dotychczasowa granica państwowa 

między Austrią a Rzeczpospolitą przekształciła się w granicę wewnątrz austriacką – Biała 

weszła w skład austriackiej Galicji. W 1784 roku została zniesiona granica celna. Krótkim 

epizodem komplikującym tę sytuację było wcielenie Białej wraz z obszarem Księstwa 

oświęcimskiego do Związku Niemieckiego (1820-1850), co miało swój wcześniejszy 

odpowiednik w sytuacji Nowego Śląska w latach 1795-1807, a wynikało z wzmocnienia 

militarnego Prus i poszerzenia roszczeń terytorialnych, na wschód w stosunku do uzyskanych 

terytoriów jeszcze w trakcie Wojen śląskich (połowa XVIII w). Prusy wraz z trzecim 

rozbiorem Polski wkraczają na obszary usytuowane na wschód od linii Przemszy i Brynicy, 

tworząc tzw. Nowy Śląsk. W 1850 roku Biała wraz z Małopolską wróciły do Austrii, zaś 

granica między Bielskiem a Białą ponownie przybrała status wewnątrz państwowej granicy 

administracyjnej. Dopiero w 1950 roku nastąpiło formalne połączenie obu organizmów w 

jedno miasto, a tym samym rozpoczął się proces odpowiedniego dostosowywania struktury 

przestrzenno-funkcjonalnej. Przejęcie w 1975 roku funkcji stolicy województwa sprzyjało 

rozwojowi zaludnienia, jak i gospodarki, zwłaszcza przemysłu samochodowego. Rozpoczął 

się proces suburbanizacji pośredniej, widoczny zwłaszcza w zachodniej części zaplecza 

miasta. Po 1989 roku tendencja ta została wzmocniona, zaś jedną z jej konsekwencji stanowi 

szybko rozwijające się Jaworze. 

 

3.4. Aglomeracja Częstochowy 

 

Tak naprawdę najbardziej zbliżonym do klasycznego modelu urbanizacji jest ten 

odnoszący się do Częstochowy. Uzyskała ona prawa miejskie w 1356 roku, zaś w 1502 

odbyło się ich ponowienie na prawie magdeburskim. Peryferyjność położenia w stosunku do 

centrum administracyjnego państwa powodowało, iż miasto wielokrotnie zmieniało swoją 

przynależność państwową, przechodząc wraz z drugim rozbiorem Polski w 1793 roku w ręce 

Prus, wracając do Polski (1807), by od lat 30. XIX aż do I wojny światowej stanowić część 

zaboru rosyjskiego. Dopiero w okresie międzywojennym nastąpił powrót do Polski. Co 

prawda w porównaniu z innymi układami osadniczymi województwa aglomeracja 

Częstochowy cechowała się relatywnie najsłabszą siłą przyciągania migrantów, jednak dla 

mieszkańców północnej części regionu stanowiła istotny biegun aktywności społeczno-

gospodarczej. Ponadto znacząca różnica między wielkością ośrodka a pozostałymi miastami 

byłego województwa – w decydującej mierze pochodna rozbiorowego, transgranicznego 



usytuowania obszaru – powoduje swego rodzaju „nadreprezentację” roli migracji w rozwoju 

miasta. Bliskość atrakcyjnych dla rekreacji terenów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w 

południowo-wschodniej części zaplecza aglomeracji Częstochowy spowodowało powstanie 

ośrodków sezonowego lub całorocznego pobytu. Przykładowo, miejscowości takie jak Żarki, 

Kroczyce, Myszków uzyskały rangę biegunów w tym względzie. Podobnie jak we 

wcześniejszych przypadkach, po 1989 roku tendencje odśrodkowe w przemieszczeniach 

ludności wyraźnie uległy wzmocnieniu. 

 

4. Plany i działania deglomeracyjne w obszarze województwa śląskiego 

 

Jak wynika z przedstawionych faktów deglomeracja jest elementem nie tylko 

następstwa faz urbanizacji, ale może stanowić przedmiot ściśle określonych zamierzeń 

planistycznych. Z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia już na początku XX wieku. Są 

nimi: 

• niezrealizowana niemiecka koncepcja deglomeracji Bytomia poprzez utworzenie tzw. 

Trójmiasta (Bytom – Gliwice – Zabrze) w obrębie Zabrza-Rokitnicy (1927-1929); 

• niezrealizowany niemiecki plan deglomeracji obszaru konurbacji katowickiej (1939-

1945). Zakładał on między innymi rozwój Tychów do około 150 tys. mieszkańców, 

utworzenie dużego ośrodka miejskiego na północny – wschód od Dąbrowy Górniczej 

(rzędu 200 tys. mieszkańców), rozbudowę Pyskowic, Łabęd, Tarnowskich Gór. 

Największe ograniczenie zaludnienia miało dotyczyć Bytomia i Chorzowa (redukcja 

do 70 tys. mieszkańców), Sosnowca (do 50 tys. ) i Będzina (do 15 tys. ); 

• polska powojenna koncepcja deglomeracji konurbacji katowickiej poprzez budowę 

nowych miast, głównie o funkcji mieszkaniowej. Powstały w roku 1953, I Plan 

Regionalny R. Pieńkowskiego nawiązywał w wielu elementach do koncepcji 

niemieckich. Zakładano zmniejszenie dysproporcji w rozmieszczeniu ludności między 

rdzeniem konurbacji (strefa A), a jej otoczeniem (strefa B). Miastami rozwojowymi, 

bądź nowymi miały być: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Mysłowice, Piekary 

Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Tarnowskie Góry, Tychy. Najbardziej 

spektakularnym przejawem deglomeracji stały się jednak Tychy. Ta licząca jeszcze w 

1939 roku, 12,9 tys. mieszkańców niewielka gmina leżąca około 30 km na południe 

od Katowic rozwinęła do blisko 200 tysięcznego ośrodka miejskiego (prawa miejskie 



w 1951 roku). W znacznie mniejszym stopniu deglomeracja lat 50. XX wieku 

dotknęła Gołonóg, Pyskowice, czy też Radzionków. 

Zmniejszenie koncentracji zaludnienia w rdzeniu konurbacji i kreowanie ośrodków 

satelitarnych o funkcjach mieszkaniowych było zadaniem trudnym z wielu przyczyn. Presja 

przemysłów ciężkich, problemy finansowe, materiałowe, komunikacyjne, atrakcyjność wielu 

ośrodków miejskich – zwłaszcza w sferze usług – nie sprzyjało decyzjom o migracji poza 

rdzeń konurbacji. Brak było zwłaszcza zgodności w realizacji budownictwa mieszkaniowego 

z towarzyszącą infrastrukturą handlowo-usługową. Widać to było przez lata w porównaniach 

poszczególnych dzielnic Tychów. W północnej najstarszej części miasta owa zgodność była 

znaczna, zaś malała wraz z budową nowych osiedli w centralnej i południowej części miasta. 

Zwiększenie dystansu między miejscem pracy a miejscem zamieszkania powodowało także 

wzrost potrzeb transportowych. Dopiero w ramach industrializacji lat 70. XX wieku 

odnotowano pewne złagodzenie dysproporcji w wyposażeniu infrastrukturalnym między 

starymi miastami a ośrodkami, jak i dzielnicami nowymi. Dekadę lat 70. ubiegłego wieku 

można także rozpatrywać w kategoriach deglomeracji działalności gospodarczej. Lokalizacja 

Huty Katowice, FSM w Tychach i Bielsku-Białej, czy też kopalń w konurbacji katowickiej 

miały miejsce w strefie otaczającej rdzeń konurbacji katowickiej, bądź daleko poza nią. O ile 

jednak deglomeracja lat 50. XX wieku wiązała się przede wszystkim z dywersyfikacją 

zaludnienia, o tyle lata 70. XX wieku to głównie przejaw dywersyfikacji gospodarczej. 

Powstanie dwóch największych w skali regionu zakładów przemysłowych przyczyniło się nie 

tylko do wzrostu zaludnienia, ale dzięki funkcji przemysłowej upodobniło Tychy do innych 

ośrodków miejskich konurbacji, zaś w Dąbrowie Górniczej wzmocniło ową funkcję. 

Jednocześnie w dużej mierze wyczerpane zostały potencjalne możliwości dalszego rozwoju 

ludnościowego w strefie zewnętrznej konurbacji. Dowodem jest bardzo skromny wymiar 

suburbanizacji po roku 1989. Jedynie powiat bieruńsko-lędziński i mikołowski wykazują jak i 

wykazywać będą do 2035 roku niewielkie tendencje wzrostu zaludnienia. 
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Anna Gudzik 

Delegatura Biskupia na Górnym Śląsku 

 

1. Aspekty utworzenia Delegatury Biskupiej na Górnym Śląsku 

 

Zakończenie Pierwsza wojna 

światowa miało swoje dalekosiężne skutku 

również w sferze religijnej. Pod koniec 

1918 r. obradująca we Wrocławiu 

Centralna Rada Ludowa dla Śląska 

zwróciła się do kard. Adolfa Bertrama z 

prośbą o utworzenie Delegatury książęco-

biskupiej dla Górnego Śląska. Hierarcha 

udzielił wówczas odpowiedzi, iż powstanie 

delegatury jest uzależnione od decyzji 

politycznych w kwestiach granicznych. Do 

tej sprawy powrócono w 1921 r. po 

zakończeniu powstań śląskich oraz 

podjęciu przez Ligę Narodów  decyzji w 

sprawie podziału Górnego Śląska. 13 

października 1921 r. Józef Rymer i ks. 

Michał Lewek skierowali petycję do 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z apelem o jak najszybsze 

odłączenie Górnego Śląska od diecezji wrocławskiej i powołanie tutaj Administracji 

Apostolskiej. Samo ministerstwo skłaniało się jednak bardziej ku utworzeniu wikariatu 

generalnego – to pozostawiałoby Śląsk nadal pod jurysdykcją biskupa wrocławskiego – na 

czele z ks. Janem Kapicą. Ostateczną decyzję podjął jednak kard. Adolf Bertram, który 21 

października 1921 r. wręczył ks. Kapicy nominację na delegata biskupiego – z uprawnieniami 

wikariusza generalnego – w części Górnego Śląska przyznanej Polsce. Mogło to dawać 

delegaturze sporą niezależność w stosunkach z diecezją wrocławską. Jednak już 23 

października tegoż roku kard. Bertram sprawy Górnego Śląska przyznanego Polsce oddał pod 

zarząd wikariatu generalnego we Wrocławiu.  Rozwiązanie to nawiązywało do wzoru 

Ks. Jan Kapica 



cieszyńskiego. Tam też hierarchia wrocławska faktycznie sprawowała władzę za 

pośrednictwem wikariusza generalnego1. 

Obszar Delegatury Biskupiej na Górnym Śląsku został wyznaczony przez granicę 

państwową pomiędzy Polską i Niemcami, 20 października 1921 r. ustaloną przez Radę 

Ambasadorów.  

W związku z tym były to ziemie powiatów: pszczyńskiego, katowickiego miejskiego i 

wiejskiego, królewskohuckiego miejskiego oraz części powiatów rybnickiego, 

tarnogórskiego, lublinieckiego, bytomskiego, raciborskiego, toszecko-gliwickiego i 

zabrskiego.  Po reorganizacji przeprowadzonej przez kard. Bertrama delegatura obejmowała 

dekanaty: dębieński, królewskohucki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, pogrzebieński, 

rudzki, tarnogórski, wodzisławski, żorski. Ostatecznie ks. Kapica swoją jurysdykcją objął 125 

obwodów duszpasterskich na terenie Górnego Śląska.  W sumie było to 3205,12 kilometrów 

kwadratowych. Na obszarze tym mieszkało 815 tys. Polaków i 164 tys. Niemców. Spośród 

nich katolicyzm deklarowało 922.509 osób. Hierarcha wrocławski zapowiedział również 

podział agend kościelnych pomiędzy delegaturę górnośląską i Książęco-Biskupi Generalny 

Wikariat w Cieszynie. Ponadto zatwierdził godło – Agnus Dei – oraz napis – Delegatura 

Episcopalis Silesiae Polonicae. Sam zaś delegat biskupi 21 maja 1922 r. złożył oświadczenie, 

w którym zapewnił, że przede wszystkim będzie się zajmował wzmacnianiem wiary, ale też 

będzie nawoływał do sumiennego spełniania obowiązków wobec ojczyzny. Sam ks. Kapica 

nieprzypadkowo otrzymał nominację na tenże urząd. Był bowiem duchownym, który posiadał 

niewątpliwy autorytet zarówno wśród wiernych polskich, jak i niemieckich. Tego wymogu 

nie spełniali zarówno ks. Antoni Wojciech, zaproponowany na to stanowisko przez kard. 

Bertrama; jak i ks. Aleksander Skowroński, za którym optowała strona polska2. 

 

 

                                                           
1 J . Myszor, Historia Diecezji Katowickiej, Katowice 1999, s.15-17; M. Lewek, Górnośląski Plebiscyt 
z roku 1921 oraz udział w nim duchowieństwa katolickiego, Chorzów 1991, s. 58; F. Maroń, Historia 
diecezji katowickiej, „Nasza Przeszłość” 1975, t. 44, s.10-11 i 16; H. Olszar, Duchowieństwo 
katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000, s.41; Tenże, 
Kościół katolicki na Górnym Śląsku w życiu Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] 
Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 
w dniach 15-16 czerwca 1992 roku w 70 rocznicę przyłączenia części odzyskanego Górnego Śląska  
do Macierzy, red. M. W. Wanatowicz, Bytom-Katowice 1995, s.120. 
2 H. Olszar, dz. cyt., s.41-45; A. Grajewski, Przywódca, doradca, przyjaciel. Ks. Jan Kapica, w: Z tej 
ziemi. Śląski kalendarz na rok 1985, Katowice 1985, s.72; L. Krzyżanowski, Kościół katolicki i inne 
związki wyznaniowe, w: Województwo śląskie (1922-1939), red. F. Serafin, Katowice 1996, s.104-
107; Tenże, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, 
Katowice 2000, s.42. 



2. Kwestie polityczne związane z powołaniem delegatury 

 

Ks. Kapica zaraz po utworzeniu delegatury biskupiej stopniowo zaczął polonizować 

urzędy kościelne. Już 19 grudnia 1921 r. udało mu się usamodzielnić domy zakonne na 

terenie delegatury, których przełożonymi od tego momentu mieli być wyłącznie Polacy. Po 

długich pertraktacjach kard. Bertram zgodził się również na to, aby przyszli duchowni 

studiowali również na uczelniach polskich, a nie tylko na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Delegat biskupi był także zwolennikiem integracji Polaków i Niemców na gruncie 

katolicyzmu. To m.in. było powodem zwołania przez ks. Kapicę 10 września 1922 r. 

pierwszego zjazdu śląskiego.          

Władze polskie, aby przyśpieszyć uniezależnienie się administracji kościelnej na 

Śląsku od Niemiec, odsuwały w czasie uznanie delegatury i odmawiały przyznania jej 

subwencji. Stąd też ks. Kapica rezydował na probostwie w Tychach i nie posiadał środków 

finansowych na założenie i prowadzenie kancelarii; co było poważnym utrudnieniem w jego 

pracy. Ponadto kard. Bertram – mimo złożonej podczas nominacji obietnicy – nie określił 

kompetencji delegata. Dlatego ks. Kapica nie miał na przykład możliwości prowadzenia 

polityki personalnej zgodnej z interesem państwa polskiego; czego od niego oczekiwano. 

Dlatego 27 lutego 1922 r. Naczelna Rada Ludowa podjęła decyzję o konieczności 

wyłączenia Górnego Śląska spod jurysdykcji kard. Bertrama. Obecny na tymże posiedzeniu 

ks. Lewek wygłosił referat zawierający projekt powołania odrębnej diecezji śląskiej. W tymże 

wystąpieniu duchowny podkreślał m.in., że Kościół katolicki ma ogromny wpływ na życie 

polityczne, społeczne i kulturalne. Dlatego należy zerwać więź z nieprzychylną polskości 

kurią wrocławską i tym samym pozbawić „zaplecza” duchowieństwo przesiąknięte wpływami 

niemieckimi. Wystąpienie ks. Lewka zostało powtórzone 14 marca 1922 r. w Orzeszu. W 

spotkaniu uczestniczyło wówczas 52 duchownych pod przewodnictwem ks. Pawła Brandysa. 

Z głównymi punktami referatu został także zapoznany kard. Bertram. Memoriały w tej 

kwestii zostały następnie zaprezentowane w Warszawie i Rzymie. Przedstawiano w nich 

m.in. przyczyny oraz aspekty niemocy delegata biskupiego. Uzasadniano też potrzebę 

odłączenia Górnego Śląska od diecezji wrocławskiej z podkreśleniem kwestii 

narodowościowych i niechęci kard. Bertrama do polskości. W obydwu dokumentach 

przedstawiono też konkretne propozycje dotyczące organizacji przyszłej diecezji. 



 

Wykaz dekanatów Delegatury Biskupiej na Górnym Śląsku, Katolik, 1921, R. 54, nr 130 



Stolica Apostolska przed 

ostatecznym wydzieleniem z diecezji 

wrocławskiej przyznanej Polsce części 

Śląska czekała na decyzję polsko-

niemieckiej komisji obradującej w 

Genewie. Ta zaś 15 maja 1922 r. ogłosiła 

tekst Polsko-niemieckiej konwencji 

górnośląskiej, w której art. 84-96 dotyczyły 

ochrony mniejszości wyznaniowych.  W 

art. 93 znalazł się nakaz skierowany do 

związków wyznaniowych – a więc także 

Kościoła katolickiego – dotyczący 

dostosowania swojej organizacji do nowej 

sytuacji politycznej. Dlatego podjęto 

starania, aby doprowadzić na Śląsku do 

zmian w organizacji terytorialnej zarówno 

Kościoła katolickiego, jak i 

ewangelickiego. W przypadku tego 

pierwszego było to powstanie Administracji 

Apostolskiej; drugiego – Kościoła 

ewangelicko-unijnego.    

To nie pozostawiało już 

duchowieństwu niemieckiemu na Górnym Śląsku wątpliwości, iż zostanie ono oderwane od 

diecezji wrocławskiej. Stąd też jego przedstawiciele 31 maja 1922 r. zebrali się na probostwie 

w Załężu, po to, aby zastanowić się nad zasadami postępowania w nowej sytuacji kościelnej i 

politycznej. Przyjęto zasadę powstrzymywania się od działalności politycznej oraz 

zachowania posłuszeństwa wobec zwierzchnich władz kościelnych. Duchowni zebrani w 

Załężu –  ks. Józef Kubis, ks. Ludwik Skowronek, ks. Józef Krupa, ks. Franciszek Strzyż, ks. 

Franciszek Sauermann –  zgodzili się także z tym, że należy uwzględniać potrzeby językowe 

zarówno katolików narodowości niemieckiej, jak i polskiej.  W podobnym tonie 3 czerwca 

1922 r. zostało wydane Napomnienie pasterskie dla katolików na Górnym Śląsku, w którym 

kard. Bertram apelował o spokój i rozwagę równocześnie ubolewając nad utratą autorytetu 

przez wielu duchownych. Także delegat biskupi w wydanym w tym samym dniu apelu ''Do 

Kościół św. Marii Magdaleny w Tychach był 

miejscem urzędowania Delegata, z racji pełnienia 

w tej parafii również funkcji proboszcza. 

Pocztówka przedstawia widok z początku XX 

wieku. 



katolików województwa śląskiego'' pisał, że ta część Śląska, która została przyznana Polsce 

winna być miejscem przyjaznym zarówno dla Polaków, jak i dla Niemców. Zwracał przy tym 

uwagę, że im lepsze będą relacje pomiędzy Polakami i Niemcami, tym korzystniejsze będzie 

położenie Polaków w niemieckiej części Śląska3. W kontekście przejęcia przez Polskę 

jurysdykcji nad częścią Górnego Śląska była także prowadzona korespondencja pomiędzy 

wojewodą Józefem Rymerem a kard. Bertramem. Ten pierwszy zwracał uwagę na zmienioną 

sytuację polityczną i w związku z tym zasadne utworzenie nowej organizacji diecezjalnej, 

obejmującej dwie części Śląska. Gdyby to jednak było niemożliwe, zdaniem wojewody 

wskazane było powołanie wikariatu generalnego posiadającego jurysdykcję biskupią. Kard. 

Bertram jednak całkowicie odrzucał możliwość dyskusji z władzami wojewódzkimi na temat 

podziału diecezji. Skłonny był za to dyskutować w kwestii rozszerzenia kompetencji delegata 

biskupiego. Ponadto hierarcha wyraził gotowość połączenia Górnego Śląska i Śląska 

Cieszyńskiego – obydwa zostały wyłączone z diecezji wrocławskiej – a kompetencje 

wikariusza generalnego w Cieszynie rozszerzenia na polską część Śląska. Funkcję tę miałby 

sprawować ks. Jan Kapica, zaś stanowisko kanclerza zostałoby powierzone ks. Emilowi 

Szramkowi. Tymczasowo – zdaniem hierarchy – siedzibą delegatury mógłby zostać dom ss. 

elżbietanek w Katowicach. 

 

3. Projekt uposażenia delegatury biskupiej 

 

Prowadząc korespondencję z wojewodą Rymerem, 20 czerwca 1922 r. kard. Bertram 

wysłał równocześnie pismo do ks. Kapicy, w którym przedstawił projekt tymczasowego 

finansowania delegatury, propozycje personalne oraz zaproponował poszerzenie kompetencji 

delegata. Na zaspokojenie kwestii finansowych hierarcha jednorazowo przekazał wsparcie w 

wysokości 100 tys. mk. Jego zdaniem stałe utrzymanie powinny były zapewnić podatek 

diecezjalny z terenu objętego delegaturą oraz dotacja państwowa. W tej sytuacji 

postanowiono działać i aby usamodzielnić delegaturę, znaleźć odpowiednie źródło 

finansowania. Przy poparciu wojewody Rymera, 10 sierpnia 1922 r.  ks. Kapica w sprawie 

dotacji zwrócił się do Tymczasowej Rady Wojewódzkiej. Postulował, aby tymczasowo skarb 

śląski wyasygnował określone kwoty w formie zaliczki; potem zaś do wnoszenia opłat 

mogłyby zostać zobowiązane osoby prawne i przedsiębiorstwa na Śląsku. Delegat biskupi 

zaproponował także utworzenie śląskiego funduszu diecezjalnego. Zapewniał przy tym, że 
                                                           
3 M. Czapliński i in., Historia Śląska, Wrocław 2002, s.404; L. Krzyżanowski, Kościół katolicki i inne 
związki…, s.106-107. 



powstanie takiegoż umożliwiłoby ujednolicenie prawa; podobnie jak to miało miejsce na 

Śląsku Cieszyńskim. W związku z tym Wydział Wyznań Religijnych Tymczasowej Rady 

Wojewódzkiej otrzymał polecenie 

przygotowania projektu opodatkowania 

mieszkańców województwa na rzecz 

delegatury biskupiej. Komisja Budżetowa 

zaś zobowiązała tenże wydział do 

przedłożenia konkretnego wniosku 

ustawodawczego do Komisji 

Legislacyjnej. Opracował go ks. 

Eugeniusz Brzuska w porozumieniu z ks. 

Kapicą. Przedstawiono w nim skład i zarys 

funkcjonowania delegatury. 

Zaproponowano, aby bieżące wydatki 

przez dwa lata były pokrywane z funduszy 

skarbu śląskiego; potem zaś podlegałyby 

zwrotowi. Pracę w delegaturze biskupiej 

na województwo śląskie miało znaleźć 8-

10 radców, kanclerz, referent oraz 

kanceliści. Przedstawiony wniosek 27 

sierpnia 1922 r. został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Skarbową. W dwa tygodnie później zaś – 11 

września 1922 r. – ks. Józef Niedziela przedstawił Rozporządzenia o delegaturze książęco-

biskupiej. W dokumencie, aż do utworzenia biskupstwa katowickiego przyznano Delegaturze 

dla Śląska Polskiego uprawnienia diecezji. Następnego dnia projektem w sprawie uchwały o 

delegaturze zajęła się Tymczasowa Rada Wojewódzka; uchwalając art. 4 dotyczący spraw 

finansowych. Pozostałymi kwestiami miała zająć się Komisja Legislacyjna. Ta natomiast 14 

września 1922 r. – na kolejnym posiedzeniu – nie przystąpiła do obrad, bo jej członkowie 

stwierdzili, że wprawdzie nie są przeciwni finansowaniu delegatury, ale potrzebują 

dodatkowych wyjaśnień. W miesiąc później zaś Ministerstwo Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego postanowiło wstrzymać ogłoszenie rozporządzenia w sprawie 

delegatury. W związku z tym 20 października 1922 r. naczelnik Wydziału VII, ks. Michał 

Lewek przesłał do wydziału skarbowego zawiadomienie, iż sprawa zaliczki na rzecz tegoż 

podmiotu stała się nieaktualna, gdyż nie została ogłoszona uchwała Tymczasowej Rady 

Kościół św. Marii Magdaleny w Tychach, widok od 

strony północnej. 



Narodowej ustanawiająca delegaturę biskupią4. W związku z tym ostateczne zdanie należało 

do Stolicy Apostolskiej. Papież Pius XI  7 listopada 1922 r. dekretem Kongregacji 

Konsystorialnej "Sanctissimus Dominus Noster" na ziemiach polskiego Górnego Śląska 

utworzył Administrację Apostolską. 23 listopada tegoż roku kard. Bertram został 

poinformowany o nominacji ks. Augusta Hlonda SDB – prowincjała inspektorii autro-

węgiersko-niemieckiej w Wiedniu - na stanowisko administratora apostolskiego.  

Delegatura Biskupia na Górnym Śląsku istniała 382 dni. Administracja Apostolska dla 

polskiego Górnego Śląska zastąpiła ją dokładnie w tych samych granicach. Obejmowała więc 

swoim zasięgiem 116 parafii, 7 kuracji i 17 lokali. Dzieliła się na 14  dekanatów. W jej 

obrębie mieszkało 1.010.809 katolików, wśród których pracowało 251 księży5. 
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dr hab. Renata Dulias 

Delimitacja granic regionalnych 

 

Delimitacja oznacza rozdzielenie, rozgraniczenie, wyznaczenie granic. Jest 

przeprowadzana według określonych kryteriów. Termin region (łac.) odnosi się do okolicy, 

przestrzeni. Region jest to wyodrębniony, względnie jednolity fragment powierzchni Ziemi 

(teren lądowy lub/i wodny), charakteryzujący się występowaniem określonych cech, 

odróżniających go od obszarów sąsiednich. Region ma więc określony zasięg, cechy typowe i 

nazwę. Regiony mogą być wyróżniane na podstawie cech naturalnych np. regiony 

fizycznogeograficzne, jak i antropogenicznych np. regiony społeczno-gospodarcze. 

Wyznaczanie granic regionalnych jest trudnym zadaniem, gdyż rzadko kiedy są one wyraźne, 

zwłaszcza w odniesieniu do dzielnic klimatycznych, regionów glebowych i roślinnych, a więc 

przede wszystkim przy zmianach strefowych. Wyraźnymi granicami są najczęściej różne 

stopnie terenowe, brzegi dolin, zmiany budowy geologicznej, linie brzegowe wielkich 

zbiorników wodnych1. Procedura wyróżniania regionów nosi nazwę regionalizacji. 

 

1. Zasady regionalizacji fizycznogeograficznej 

 

Regionalizacja fizycznogeograficzna jest klasyfikacją, w której wydzielone jednostki 

cechują się zwartością terytorialną i wewnętrzną spójnością. Spójność ta jest rezultatem 

położenia geograficznego, historii rozwoju i dynamicznego związku elementów budujących 

regiony. Wszystkie jednostki regionalne są z natury rzeczy heterogeniczne, złożone z różnych 

elementów, ale ze względu na wzajemne powiązania tych elementów region jako całość 

funkcjonuje w określony sposób. Spójność jednostek regionalnych wyraża się również w 

hierarchicznym układzie jednostek2. W zależności od wielkości rozpatrywanej przestrzeni 

geograficznej zastosowanie mają podziały: choryczny, czyli właściwy regionalny oraz 

topiczny, czyli miejscowy. W pierwszym przypadku regionalizacja fizycznogeograficzna jest 

prowadzona metodą dedukcyjną, czyli przez podział większych jednostek na mniejsze, w 

sytuacji drugiej – metodą indukcyjną, to znaczy przez łączenie mniejszych jednostek w 

większe części. Metody te uzupełniają się wzajemnie na pośrednim szczeblu wielkości 

                                                           
1 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, wyd. PWN, Warszawa 1978, s. 260. 
2 Geografia fizyczna Polski, red. A. Richling, K. Ostaszewska, wyd. PWN, Warszawa 2005, s. 324. 



obszaru badań. Zasady regionalizacji są oparte na podstawowych prawidłowościach 

zróżnicowania przestrzennego epigeosfery, wynikających z praw strefowości i astrefowości. 

 

2. Rys historyczny regionalizacji Polski 

 

Pierwsze próby wydzielenia regionów fizycznogeograficznych w Polsce uczynił 

Wincenty Pol. Na początku XX wieku (1904) Antoni Rehman przedstawił podział regionalny 

ówczesnego obszaru Polski – w oparciu o cechy geomorfologiczne i hydrograficzne wydzielił 

sześć dużych regionów, a w ich obrębie krainy. Badania nad podziałem regionalnym Polski 

prowadzili następnie wybitnie geografowie – Jerzy Smoleński, Wacław Nałkowski, Stanisław 

Pawłowski. Dla Polski okresu międzywojennego koncepcję regionalnego podziału kraju 

przedstawił Stanisław Lencewicz (1937). Po II wojnie światowej, dla obszaru Polski w 

nowych granicach politycznych, podziały fizycznogeograficzne kraju lub jego części 

opracowywali Jerzy Kondracki, Mieczysław Klimaszewski, Rajmund Galon, Stanisław 

Pietkiewicz. W 1955 roku ukazała się praca Stanisława Lencewicza „Geografia fizyczna 

Polski”, w której przedstawiono podział kraju na 15 dużych regionów. W znacznym stopniu 

nawiązywała ona do opracowania z 1937 roku, ale została uaktualniona, dostosowana do 

nowych granic państwa i zmodyfikowana przez Jerzego Kondrackiego. Z geografem tym jest 

związany dalszy rozwój regionalizacji Polski. W 1966 roku, na międzynarodowym 

seminarium dotyczącym regionalizacji fizycznogeograficznej, przedstawił on nowy, 

szczegółowy podział fizycznogeograficzny Polski, który funkcjonuje do dziś z niewielkimi 

tylko zmianami. 

 

3. Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski 

 

Podział Polski na regiony fizycznogeograficzne jest przedstawiony w pracach J. 

Kondrackiego. Poszczególne jednostki regionalne są identyfikowane przez kod dziesiętny, 

zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kod ten pozwala na łatwe 

prześledzenie hierarchii jednostek i określenie poziomu taksonomicznego danego regionu. 

Uwidacznia także pokrewieństwo jednostek3. Wyróżnia się następujące poziomy 

taksonomiczne: obszary, prowincje, podprowincje, makroregiony, mezoregiony i 

mikroregiony, przy czym ostatni, najniższy szczebel hierarchiczny nie jest rozpatrywany w 

                                                           
3 Tamże, s. 333. 



skali całego kraju.  Wydzielanie regionów jest oparte na zasadzie czynnika przewodniego, 

czyli tego elementu środowiska przyrodniczego, który ma decydujący wpływ na sposób 

wykształcenia innych jego składowych. Granice regionów są najczęściej prowadzone w 

nawiązaniu do zróżnicowania rzeźby i budowy geologicznej. Jerzy Kondracki wydzielał 

prowincje na podstawie makroform ukształtowania powierzchni nawiązujących do tektoniki 

podłoża np. masywy górskie, pogórza, wyżyny, kotliny, niziny. Podprowincje wyróżniane 

były w oparciu o przewodnie cechy morfogenetyczne i krajobrazowe, odzwierciedlające 

litologiczne i klimatyczne zróżnicowanie obszaru. Podział podprowincji na mniejsze 

jednostki – makroregiony i mezoregiony, także nawiązywał do budowy geologicznej, rzeźby i 

klimatu, ale uwzględniał ponadto zróżnicowanie roślinności naturalnej i użytkowanie terenu. 

Podział fizycznogeograficzny Polski nawiązuje do regionalizacji krajów sąsiednich. 

Terytorium Polski należy do dwóch obszarów (Europy Zachodniej i Europy Wschodniej), 7 

prowincji (Niżu Środkowoeuropejskiego, Masywu Czeskiego, Wyżyn Polskich, Karpat 

Zachodnich, Karpat Wschodnich, Nizin Wschodniobałtycko-Białoruskich i Wyżyn 

Ukraińskich), 17 podprowincji, 56 makroregionów i 318 mezoregionów. 
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Anita Palimąka 

Diecezja sosnowiecka 

 

25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II na mocy bulli Totus Tuus Poloniae 

Populus erygował 13 nowych diecezji, w tym diecezję sosnowiecką, przydzieloną do 

metropolii częstochowskiej. Na stolicę nowopowstałej diecezji wyznaczono Sosnowiec z 

kościołem katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP. Dla nowej diecezji ustanowiono dwóch 

patronów: św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika oraz św. Rafała Kalinowskiego, kapłana. 

Diecezja sosnowiecka posiada cztery kościoły wyróżnione tytułem bazyliki mniejszej: 

bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, bazylika Najświętszej 

Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu 

oraz bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach. Na 

terenie diecezji sosnowieckiej jest również trzynaście sanktuariów, w tym jedno będące 

pomnikiem pomordowanych Polaków na Wschodzie-Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu 

przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie-Syberce1. 

Do ważnych wydarzeń z historii diecezji sosnowieckiej należy zaliczyć wizytę Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu, która miała miejsce w czasie VII Pielgrzymki do 

Ojczyzny. 14 czerwca 1999 r. Jan Paweł II sprawował nabożeństwo liturgiczne z udziałem 

tysięcy wiernych na placu przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu-Zagórzu2. Równie ważnym 

wydarzeniem były prace I Synodu Diecezji Sosnowieckiej. Uroczysta inauguracja miała 

miejsce 25 marca 2001 r. podczas Mszy św. w sosnowieckiej katedrze, sprawowanej z okazji 

9 rocznicy powstania diecezji. Synod zakończył swe prace po 1357 dniach-11 grudnia 2004 r. 

W pracach brali udział: Komisja Główna, Sekretariat, 12 komisji problemowych oraz 

Komisja Redakcyjna. Głównym zadaniem synodu było ujednolicenie tradycji i praktyk 

stosowanych np. w parafiach oraz dostosowanie wymogów prawa kościelnego do potrzeb i 

warunków lokalnych. Uchwalone dokumenty zostały wprowadzone w życie i wydane 

drukiem3. 
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1. Terytorium i ludność 

 

Po III rozbiorze władze Prus z terenów okręgu częstochowskiego, pilickiego oraz 

byłych terenów Księstwa Siewierskiego utworzyły tzw. Nowy Śląsk. Tereny te po wojnach 

napoleońskich włączono do Księstwa Warszawskiego, natomiast od 1815 r. stały się częścią 

Królestwa Polskiego, gdzie władze rosyjskie utworzyły gubernię kielecką, a następnie 

piotrkowską. Po zakończeniu I wojny światowej tereny późniejszej diecezji sosnowieckiej 

powróciły do państwa polskiego w granicach województwa kieleckiego. W 1941 r. obszar ten 

został włączony do prowincji górnośląskiej, natomiast po zakończeniu okupacji hitlerowskiej 

obowiązywały granice dawnej administracji państwowej. W 1950 r. większa część terenów 

dzisiejszej diecezji została włączona do województwa katowickiego, pozostała do 

województwa krakowskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 r. teren diecezji 

sosnowieckiej znalazł się w granicach województwa śląskiego oraz województwa 

małopolskiego4. 

Pod względem przynależności kościelnej, teren obecnej diecezji sosnowieckiej należał 

aż do XIX wieku do diecezji krakowskiej. W 1805 r. papież Pius VII bullą Indefessum 

personarum powołał do istnienia diecezję kielecką, w granicach której znalazły się tereny od 

Będzina aż po Sandomierz5. W 1818 r. ten sam papież zreformował organizację kościoła w 

Królestwie Polskim znosząc biskupstwo kieleckie, a tereny dzisiejszej diecezji sosnowieckiej 

na powrót znalazły się w diecezji krakowskiej6. Zmiana nastąpiła dopiero po powtórnym 

erygowaniu diecezji kieleckiej w 1882 r., w granicach której znalazły się tereny ówczesnego 

dekanatu będzińskiego częściowo pokrywającego się z terenami diecezji sosnowieckiej7. W 

1925 r. na mocy bulli Vixdum Poloniae Unitas papież Pius XI utworzył diecezję 

częstochowską, do której przydzielono obszar Zagłębia Dąbrowskiego. Pozostała część 

dzisiejszej diecezji sosnowieckiej znalazła się z granicach diecezji kieleckiej (m.in. Olkusz, 

Wolbrom i Pilica) oraz krakowskiej (Ciężkowice, Jaworzno, Jeleń i Szczakowa)8. W 1992 r. 

terytorium nowej diecezji obejmowało obszar Zagłębia Dąbrowskiego oraz tereny aż do 

Zendka, Żelisławic i Rokitna otrzymane od diecezji częstochowskiej; ziemię jaworznicką 

otrzymaną od archidiecezji krakowskiej, oraz ziemie olkuską, wolbromską i pilicką 
                                                           
4 Cz. Tomczyk, Diecezja Sosnowiecka w 5. Rocznicę ustanowienia…, s. 73. 
5 D. Olszewski, Diecezja kielecka. Zarys dziejów 1805-1987, Kielce 1988, s. 7-8. 
6 B. Przybyszewski, Zarys dziejów diecezji krakowskiej (do roku 1994), Kraków 2000, s. 167. 
7 J. Związek, Z dziejów przynależności kościelnej terytorium diecezji sosnowieckiej, „Sosnowieckie 
Studia Teologiczne” [dalej SST], t. 1 (1993), s. 186. 
8 Elenchus venerabilis cleri archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini 1926, Cracoviae 1926, s. 
124-132. 



otrzymane od diecezji kieleckiej. Powierzchnia diecezji sosnowieckiej od początku swego 

istnienia zajmuje 1945 km kwadratowych, a jej maksymalna rozciągłość z zachodu na wschód 

wynosi ok. 70 km, z północy na południe ok. 45 km9. 

Początkowo diecezję zamieszkiwało ok. 837 tys. mieszkańców, w tym z terenów 

oddanych przez diecezję częstochowską ok. 595 tys. mieszkańców, z terenów oddanych przez 

diecezję kieleckiej ok. 142 tys. mieszkańców i z terenów oddanych przez archidiecezję 

krakowską ok. 100 tys. mieszkańców. Obecnie liczba ludności wynosi ok. 675 tys., w tym ok. 

635 tys. katolików. W momencie ustanowienia diecezji w 1992 roku ludność miejska 

stanowiła 83,2% wszystkich mieszkańców, a ludność gmin wiejskich - 16,8%10. 

 

2. Sieć parafialna 

 

Zgodnie z bullą z 1992 r. diecezja sosnowiecka posiadała 18 dekanatów, które 

wcześniej należały do innych diecezji. Były to: z diecezji częstochowskiej: dekanat Będzin, 

Czeladź, Dąbrowa Górnicza-św. Antoniego z Padwy, Dąbrowa Górnicza-Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, Dąbrowa Górnicza-NMP Anielskiej, Łazy, Sączów, Sosnowiec-Chrystusa 

Króla, Sosnowiec-św. Jadwigi Śląskiej, Sosnowiec-św. Tomasza Apostoła, Sosnowiec-

Wniebowzięcia NMP, Siewierz; z diecezji kieleckiej dekanaty: Olkusz-Południe, Olkusz-

Północ, Pilica (tylko z parafiami: Dzwono-Sierbowice, Giebło, Ogrodzieniec, Pilica-

Biskupice, Pilica-św. Jana Chrzciciela, Ryczów, Strzegowa), Sułoszowa (ale tylko z 

parafiami: Jerzmanowice, Przeginia, Sąspów, Sułoszowa; Zadroże), Wolbrom  oraz z 

archidiecezji krakowskiej - Jaworzno11. 9 czerwca 1992 r. Adam Śmigielski powołał cztery 

nowe dekanaty: NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu, MB Nieustającej Pomocy w 

Jaworznie, św. Barbary w Sosnowcu oraz Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. 

Dzięki temu liczba dekanatów wzrosła do 2212. Ogółem diecezja liczyła 152 parafie, w tym 

97 parafii z diecezji częstochowskiej, 44 parafie z diecezji kieleckiej i 11 parafii z 

                                                           
9 P. Modrzejewski, T. Szczypek, Warunki naturalne i człowiek na obszarze diecezji sosnowieckiej, 
SST, t. 1 (1993), s. 151; http://www.diecezja.sosnowiec.pl/diecezja/historia-diecezji 
10 Dane na wrzesień 2013. 
11 Bulla Totus Tuus Poloniae Populus, SST, t. 1 (1993), s. 32-33. 
12 M. Trąba, Historia diecezji sosnowieckiej w latach 1992-2007, [w:] Da mihi animas. Księga 
pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia kapłaństwa i 15-lecia posługi biskupiej pierwszego pasterza 
diecezji sosnowieckiej Jego Ekscelencji Biskupa Adama Śmigielskiego SDB, red. W. Kowalski, J. 
Orzeszyna, W. Skoczny, Sosnowiec-Kraków 2007, s. 40-41. 



archidiecezji13. W 1992 r. powstały dwie nowe parafie: pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Jaworznie-Pieczyskach oraz pw. Miłosierdzia Bożego w Rokitnie 

Szlacheckim. Następne parafie zostały powołane do istnienia w 1994 r. w Jaworznie-Borach 

pw. Miłosierdzia Bożego oraz w Jaworznie-Jeziorkach pw. Św. Józefa Rzemieślnika. W 

kolejnych latach zostały erygowane następujące parafie: w 1997 r. parafia pw. NMP 

Wspomożycielki Wiernych w Borze Biskupim, w 2005 r. pw. św. Siostry Faustyny 

Kowalskiej, w 2007 r. parafia pw. NMP Królowej Polski w Jaworznie-Sobieskim, a w 2008 r. 

parafia pw. św. Anny w Grabowej oraz pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich.  W 

ten sposób 2012 r. liczba parafii wzrosła do 16214. 

 

3. Biskupi 

 

Pierwszym biskupem diecezji sosnowieckiej został mianowany ks. prowincjał dr 

Adam Śmigielski SDB, a biskupami pomocniczymi zostali: ks. bp Piotr Skucha oraz ks. prof. 

Tadeusz Pieronek.  

Adam Śmigielski urodzony 24 grudnia 1933 r. w Przemyślu.  W 1951 r. Adam 

Śmigielski wstąpił do zgromadzenia Księży Salezjanów, gdzie 2 września 1955 r. złożył 

śluby wieczyste. 30 czerwca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Kałwy. 

Wykładał biblistykę w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Krakowie, 

doktoryzował się na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował biblistykę w 

Rzymie w latach 1971-1974 oraz w roku akademickim 1974/75 w Jerozolimie. Od 1971 do 

1981 był przełożonym i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 

Salezjańskiego w Krakowie. Był również dyrektorem Domu Macierzystego w Oświęcimiu w 

latach 1982-1986 oraz inspektorem Inspektorii Salezjańskiej św. Jana Bosko we Wrocławiu w 

latach 1986-1992. 30 maja 1992 r. został konsekrowany na biskupa w kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu z rąk kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Za 

zawołanie biskupie przyjął maksymę „Da mihi animas” (Daj mi dusze). Zmarł 7 października 

2008 r. w wieku 75 lat15. 

 
                                                           
13 T. Borutka, Powołanie do życia diecezji sosnowieckiej i jej początku, SST, t. 1 (1993), s. 59; 
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/archiwum/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Ite
mid=1 
14 Diecezja sosnowiecka w 20. rocznicę powstania…, s. 23. 
15 T. Borutka, Powołanie do życia diecezji…, s. 60; Tenże, Konsekracja pierwszego biskupa 
sosnowieckiego, SST, t. 1 (1993), s. 99-107; Dobry Pasterz. Biskup Adam Śmigielski SDB (1933-
2008) Pasterz Kościoła Sosnowieckiego, red. K. Kościk, P. Rozpiątkowski, Będzin 2009, s. 11-19. 



Piotr Skucha urodzony 27 czerwca 1946 r. w Łaganowie w diecezji kieleckiej. W 

1964 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a 14 czerwca 1970 r. 

przyjął święcenia kapłańskie w Proszowicach z rąk ks. Bpa Jana Jaroszewicza. Studiował w 

KUL, w Rzymie oraz w Jerozolimie uzyskując stopień doktora. Wykładał Pismo św. w 

Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, od 1982 r. był wicerektorem i kierownikiem 

studiów. 20 grudnia 1986 r. Jan Paweł II mianował ks. dra Skuchę biskupem pomocniczym 

diecezji kieleckiej. Konsekracja odbyła się 15 lutego 1987 r. w Bazylice Katedralnej w 

Kielcach. Za zawołanie biskupie przyjął „Nauka krzyża mocą bożą”. 3 czerwca 1992 r. 

decyzją ks. bpa Adama Śmigielskiego został ustanowiony wikariuszem generalnym diecezji 

sosnowieckiej, a po śmierci bpa Śmigielskiego jej pierwszym administratorem16. 

Tadeusz Pieronek urodzony 24 października 1934 r. w Radziechowach, wyświęcony 

na kapłana po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie 16 października 

1957 r. Studiował prawo kanoniczne w KUL, a następnie w Rzymie broniąc doktorat i 

habilitację. 3 czerwca 1992 r. decyzją ks. Bpa Adama Śmigielskiego został ustanowiony 

wikariuszem generalnym diecezji sosnowieckiej, funkcję tą pełnił do 1998 roku17. 

Po śmierci Adama Śmigielskiego SDB, decyzją papieża Benedykta XVI, nowym 

biskupem sosnowieckim został ks. Grzegorz Kaszak, wyświęcony na kapłana w 1989 r. 

Studiował w Rzymie teologię moralną, doktorat obronił w 1998 r. Pracował w Papieskiej 

Radzie ds. Rodziny, pełnił funkcję rektora Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, a 

następnie sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny. 4 lutego 2009 r. powołany został na 

biskupa diecezji sosnowieckiej. 28 marca 2009 r. odbył ingres do sosnowieckiej katedry i 

przyjął święcenia biskupie w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu18. 

 

4. Duchowieństwo, zakony i zgromadzenia zakonne 

 

Zgodnie z treścią bulli Totus Tuus Poloniae Populus wszyscy księża pełniący funkcje 

na terenie nowej diecezji zostali w chwili jej powstania inkardynowani do pracy w tej 

diecezji19. W przypadku diecezji sosnowieckiej było to 211 kapłanów z diecezji 

częstochowskiej, 77 z diecezji kieleckiej oraz 36 z archidiecezji krakowskiej. 6 czerwca  

                                                           
16 T. Borutka, Powołanie do życia diecezji…, s. 61; http://www.diecezja.sosnowiec.pl/diecezja/biskup-
pomocniczy 
17 T. Borutka, Powołanie do życia diecezji…, s. 62. 
18 http://www.diecezja.sosnowiec.pl/diecezja/biskup-diecezjalny 
19 T. Pieronek, Nowa organizacja diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Niektóre zagadnienia 
teologiczno-prawne, SST, t. 1 (1993), s. 50. 



1992 r. 9 diakonów przyjęło sakrament kapłaństwa w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Sosnowcu, stając się tym samym pierwszymi prezbiterami wyświęconymi w 

nowej diecezji20. W 1993 r. ogólna liczba duchownych wynosiła 344 kapłanów i 10 

diakonów, z czego 154 było proboszczami, 162 wikariuszami, 4 wychowawcami w 

seminarium duchownym, 2 profesorami w seminarium, 4 pracownikami Kurii Diecezjalnej, 3 

penitencjarzami oraz 2 kapelanami szpitala21. W ciągu 21 lat istnienia diecezji wyświęcono 

183 kapłanów22. Obecnie w diecezji posługuje 448 księży, w tym 48 zakonnych23. 

4 czerwca 1992 r. biskup Śmigielski powołał do istnienia Wyższe Seminarium 

Duchowne w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 w bezpłatnie użyczonym byłym budynku 

Częstochowskiego Seminarium Duchownego, którego pierwszym rektorem biskup mianował 

ks. Tadeusza Borutkę.  Patronem seminarium został św. Józef Oblubieniec NMP. Od 12 maja 

1993 r. seminarium duchowne zostało afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w 

Krakowie, obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II24. W 1993 r. nowym rektorem 

został ks. Włodzimierz Skoczny. Z uwagi na spadającą liczbę powołań od roku 

akademickiego 2013/2014 alumni diecezji sosnowieckiej przeniosą się do budynku 

seminarium archidiecezjalnego w Częstochowie25. 

W diecezji sosnowieckiej działa 18 wspólnot życia konsekrowanego zgromadzeń 

żeńskich i męskich. Jednym z najstarszych zgromadzeń żeńskich, działających na terenie 

przyszłej diecezji sosnowieckiej jest Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 

założone w Sosnowcu dzięki staraniom ks. Franciszka Raczyńskiego dla pomocy działającego 

na tym terenie Towarzystwa Dobroczynności. Pierwszą przełożoną była Janina Kierocińska, 

która przyjęła imię Teresy od św. Józefa. Siostry pracowały w domu starców, sierocińcu czy 

Kuchni Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom działającego w tamtych czasach w 

Sosnowcu. W lipcu 1922 r. siostry opuściły zakłady Towarzystwa Dobroczynności, by w 

miarę możliwości zająć się własną działalnością apostolską26. Obecnie zgromadzenie posiada 

na terenie diecezji trzy domy zakonne przy parafiach: pw. św. Stanisława w Czeladzi, pw. św. 

Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu oraz pw. św. Katarzyny w Wolbromiu. 

                                                           
20 http://www.niedziela.pl/artykul/5635/nd/Krotka-historia-diecezji 
21 J. Orzeszyna, Duchowieństwo diecezji sosnowieckiej, SST, t. 1 (1993), s. 137-145, 148. 
22 M. Trąba, Historia diecezji sosnowieckiej…, s. 37; 
http://www.seminarium.sosnowiec.opoka.org.pl/neoprezbiterzy.html 
23 Dane z 2012 r. 
24 http://www.seminarium.sosnowiec.opoka.org.pl/historia_seminarium.html 
25 http://ekai.pl/diecezje/sosnowiecka/x68092/bp-kaszak-do-ksiezy-bedziemy-pionierami/ 
26 Diecezja Sosnowiecka. Wprowadzenie…, s. 69; szczegółowa historia zgromadzenia w Sosnowcu 
dostępna jest na stronie internetowej http://www.karmel.sosnowiec.opoka.org.pl (dane z września 
2013 r.) 



Pozostałe zgromadzenia żeńskie działające na terenie diecezji: Zgromadzenie Sióstr 

św. Karola Boromeusza – Boromeuszki-Karolanki (parafia pw. NMP Królowej Polski w 

Dąbrowie Górniczej); Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi – Honoratki 

(parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie); Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha 

Świętego de Saxia – Kanoniczki-Duchaczki (parafia pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Sułoszowej); Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Pasjonistki 

(parafie pw. NMP Anielskie w Dąbrowie Górniczej oraz pw. NSPJ w Dąbrowie Górniczej-

Strzemieszycach); Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP – Prezentki (parafia pw. św. 

Andrzeja Boboli w Bukownie); Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitki 

(parafia pw. NSPJ w Jaworznie-Byczynie); Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 

Niepokalanie Poczętej – Służebniczki Starowiejskie (parafie pw. św. Wojciecha i Katarzyny 

w Jaworznie, pw. św. Barbary w Jaworznie-Podłężu, pw. NMP Nieustającej Pomocy w 

Jaworznie-Osiedlu Stałym, pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu) oraz Zgromadzenie 

Zakonne Sióstr Służek NMP Niepokalanej – Służki (parafiai pw. św. Jana Chrzciciela i Jana 

Ewangelisty w Pilicy)27. Siostry zajmują się katechizacją w szkołach, posługują jako 

pielęgniarki w szpitalach, w zakrystiach oraz w kancelariach parafialnych. 

W diecezji znajdują się również placówki męskich zgromadzeń zakonnych, 

prowadzące duszpasterstwo parafialne. Na uwagę zasługuje Zakon Kleryków Regularnych 

Posługujących Chorym. W 1991 r. Kamilianie założyli na terenie byłej jednostki wojskowej 

Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w Hutkach na terenie parafii pw. Narodzenia NMP w 

Bolesławiu. Jego pierwszym dyrektorem został o. Jan Frey. Na terenie centrum mieszczą się, 

prócz pomieszczeń administracyjnych oraz kaplicy, pomieszczenia do rehabilitacji, gabinet 

stomatologiczny oraz sala konferencyjna. Obecnie Kamilińskie Centrum Opiekuńczo-

Lecznicze obejmuje opieką 120 pensjonariuszy i zatrudnia 90 pracowników28. 

Ponadto na terenie diecezji działają: Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanie 

Reformaci (dwie parafie: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzwono-Sierbowicach oraz 

pw. Najświętszego Imienia Jezus w Pilicy); Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych – 

Franciszkanie Konwentualni (parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, 

zakon prowadzi administrację parafii od sierpnia 1951 r.); Zgromadzenie Misjonarzy z 

Marianhill (parafia pw. św. Wojciecha w Czeladzi);  Zgromadzenie Oblatów św. Józefa – 

Oblaci (parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie); Stowarzyszenie Apostolstwa 

                                                           
27 Diecezja sosnowiecka w 20. rocznicę powstania…, s. 439-440. 
28 Oficjalna strona Centrum, na której dostępna jest krótka historia placówki http://www.zolhutki.info 
(dane z września 2013 r.). 



Katolickiego – Pallotyni (parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Sosnowcu); Towarzystwo 

Świętego Franciszka Salezego – Salezjanie (dwie parafie pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

w Dąbrowie Górniczej oraz pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu);  Zgromadzenie 

Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Sercanie (parafia pw. Podwyższenia Świętego 

Krzyża w Sosnowcu) oraz Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 

– Zmartwychwstańcy (parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-

Kazimierzu)29. 

 

5. Instytucje zarządzania diecezją 

 

Pierwszą instytucją powołaną do pomocy w zarządzaniu diecezją była Kuria 

Diecezjalna z siedzibą w Domu Katechetycznym przy parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu 

na ul. Wawel 19. 1 czerwca 1992 r. kanclerzem Kurii został ks. Prałat Czesław Tomczyk, 

natomiast pierwszym notariuszem biskup mianował ks. Zbigniewa Książka30. Początkowo 

wikariuszami generalnymi zostali mianowani: bp Piotr Skucha, bp Tadeusz Pieronek oraz ks. 

Prałat Czesław Tomczyk, którzy stanowili również Radę Biskupią. 

30 czerwca 1992 r. powołany został Sąd Biskupi z siedzibą przy parafii św. Tomasza 

Ap. w Sosnowcu przy ul. Orlej 19, a pierwszym wikariuszem sądowym został ks. Donat 

Manterys31. Dekretem z 16 października 1992 r. bp Śmigielski powołał do istnienia Radę 

Kapłańską Diecezji Sosnowieckiej na okres kadencji 5 lat. 6 listopada 1992 r. zostało 

ustanowione Kolegium Konsultorów natomiast Rada Ekonomiczna w czerwcu tego samego 

roku. 11 czerwca 1992 r. biskup diecezji powołał Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą 

na ul. Wawel 19 w Sosnowcu, którego pierwszym dyrektorem został ks. Stefan Wyporski32. 

Od 1992 r. w diecezji działa również Diecezjalne Studium Katechetyczne, zajmujące 

się kształceniem świeckich katechetów, którego pierwsza siedziba mieściła się w Kurii 

Diecezjalnej. Studium posiadało swoją filie przy parafii św. Andrzeja w Olkuszu. Rok później 

powstało Diecezjalne Kolegium Teologiczne, z dyrektorem ks. bp Piotr Skucha na czele. Od 

1997 r. siedzibą kolegium był Dom Katechetyczny parafii pw. Nawiedzenia NMP w 

                                                           
29 Diecezja sosnowiecka w 20. rocznicę powstania…, s. 437-438; Cz. Tomczyk, Diecezja 
Sosnowiecka w 5. Rocznicę ustanowienia…, s. 80. 
30 T. Borutka, Powołanie do życia diecezji…, s. 62-63. 
31 Tamże, s. 64. 
32 M. Trąba, Historia diecezji sosnowieckiej…, s. 33. 



Sosnowcu przy ul. Gospodarczej 14a (obecnie mieści się tam Sąd Biskupi i Wydział 

Katechetyczny Kurii Diecezjalnej)33. 

W 1998 r. bp Śmigielski ustanowił Radę Duszpasterską Diecezji Sosnowieckiej. W 

1999 r. strukturę Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu tworzyło siedem wydziałów 

(Duszpasterstwa Ogólnego, Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Katechetyczny, 

Duszpasterstwa Rodzin, Duszpasterstwa Charytatywnego, Zakonny, Finansowo-

Gospodarczy) oraz dwie komisje (ds. budowy i konserwacji kościołów i budynków 

kościelnych oraz ds. organistów). W 2012 r. w ramach różnych wydziałów Kurii Diecezjalnej 

swoją działalność prowadziły: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej, Diecezjalne Centrum 

Służby Rodzinie i Życiu, Diecezjalna Akademia Rodziny, Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży, Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, 

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży Kana, Odnowa w Duchu Świętym Diecezji 

Sosnowieckiej, Ruch Światło-Życie, Ruch Dzieci Maryi, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, 

Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Domowy Kościół, Neokatechumenat, Trzeci Zakon 

Franciszkański i Karmelitański, Honorowa Straż Serca Pana Jezusa, Rodziny Różańcowe, 

Rodziny Radia Maryja, Sodalicja Mariańska, Rycerze Kolumba, Diecezjalna Rodzina Szkół 

im. Jana Pawła II, Katolicka Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre oraz Dzieło Biblijne im. 

Jana Pawła II34. 

Dzięki staraniom biskupa Śmigielskiego w 2002 r. rozpoczęto budowę domu 

przeznaczonego dla księży emerytów. Budowniczym oraz pierwszym dyrektorem został ks. 

Józef Stemplewski. 2 lutego 2011 r. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak erygował Dom 

Księży im. św. Józefa z siedzibą w Będzinie przy ul. Stawowej 26, który oficjalnie został 

otwarty 26 lutego tego samego roku. W domu prócz emerytowanych księży, swoje 

mieszkania mają pracownicy Kurii Diecezjalnej35. 

 

6. Duszpasterstwo 

 

Jednym z działań duszpasterskich cieszących się dużą popularnością wśród wiernych 

stała się Sosnowiecka Piesza  Pielgrzymka na Jasną Górę, która odbywa się w dwóch turach. 

                                                           
33 Diecezja Sosnowiecka. Wprowadzenie…, s. 66. 
34 Diecezja sosnowiecka w 20. rocznicę powstania…, s. 52-59. 
35 Historia domu dostępna jest na stronie internetowej http://domswjozefa.wikidot.com/ (dane z 
września 2013 r.). 



Pierwsza wyrusza 8 i 9 sierpnia z Sosnowca, Jaworzna, Będzina i Olkusza, docierając do 

Częstochowy na uroczystość Wniebowzięcia NMP. Druga wyrusza 23 sierpnia z Będzina-

Syberki kończąc pielgrzymkę w uroczystość NMP Częstochowskiej. Wspomnieć należy 

również o Pieszych Pielgrzymkach z Siewierza oraz z Wolbromia. Natomiast jedną z 

najstarszych grup pielgrzymkowych, mającą ponad 200-letnią tradycję36, jest Pielgrzymka 

Jaworznicka, która każdego roku wyrusza 3 września, by dotrzeć na Jasną Górę w święto 

Narodzenia NMP przypadające 8 września.  

Należy również wspomnieć o duszpasterstwie młodzieży, w ramach którego od 2009 

roku organizowane są Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej. Są one kontynuacją 

organizowanego od 1993 r. Forum Młodych. W trakcie kilkudniowych spotkań odbywają się 

różne imprezy o charakterze ewangelizacyjnym, formacyjnym i kulturalnym. Głównym 

organizatorem spotkań był w latach 2010-2012 ks. Piotr Pilśniak, a od 2013 funkcję tą pełni 

ks. Szymon Wojciechowski37. 

Oprócz tego w diecezji działają duszpasterstwa, zrzeszające m.in.: pielgrzymów, 

młodzież akademicką, chorych i niepełnosprawnych, głuchoniemych, kobiety, kolejarzy, 

leśników, mężczyzn i ludzi pracy, nauczycieli i wychowawców, pracowników urzędów 

skarbowych, rolników, policjantów, prawników, harcerzy oraz przedstawicieli środowisk 

twórczych.  

Od 1995 r. w Będzinie odbywa się każdego roku Ogólnopolski Festiwal Kolęd i 

Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Początkowo festiwał był imprezą o 

charakterze regionalnym, zapoczątkowany przez młodzież z parafii pw. Świętej Trójcy w 

Będzinie w 1994 roku. Pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu jest ks. Piotr Pilśniak. Od 2013 

roku nastąpiła zmiana nazwy na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. 

Kazimierza Szwarlika. Corocznie do udziału w festiwalu zgłasza się ok. 20 tys. osób. W 

drodze lokalnych eliminacji zostają wyłonione najlepsze zespoły, które następnie 

przyjeżdżają do Będzina, gdzie w czasie trzydniowych przesłuchań finałowych jury wyłania 

zwycięzców. Każdą edycję festiwalu kończy Koncert Galowy38. 

 

 

 

 
                                                           
36 W 2013 r. pielgrzymka ta odbyła się 217 raz. 
37 Informacje związane z organizacją poszczególnych spotkań zamieszczono na stronie internetowej 
http://www.mlodzi.sosnowiec.pl/%20 http://www.mlodzi.sosnowiec.pl/ (dane z września 2013 r.) 
38 Oficjalna strona Festiwalu: http://ofkip.pl 
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dr Maria Lipok-Bierwiaczonek 

Familok 

 

Słowo ''familok'' pochodzi z gwary śląskiej, ale jest powszechnie używane w języku 

potocznym mieszkańców Górnego Śląska, a także w języku literatury i nauki, tej ich części, 

która odnosi się do spraw śląskich, opisuje kulturę i życie społeczne regionu. Jest to zatem 

słowo powszechnie znane w regionie, zadomowione w języku sztuki, silnie nacechowane 

znaczeniami symbolicznymi, budzące wielorakie skojarzenia – od estetycznych po społeczne. 

 

Okna familoku 

Definiując najkrócej – ''familok'' (od ''familia'' – rodzina) to wielorodzinny budynek 

mieszkalny. Na Górnym Śląsku nazwę tę przyjęto używać w odniesieniu do wielorodzinnych 

budynków w koloniach robotniczych, budowanych na przełomie XIX i XX wieku (najstarsze 

pochodzą z lat 70. XIX wieku) w sąsiedztwie kopalń i hut, powstających i rozwijających się 

w regionie w tamtym czasie. Inwestorami kolonii robotniczych byli zazwyczaj właściciele 

tych wielkich zakładów przemysłowych (właściciele indywidualni bądź koncerny). Budowali 

domy dla zatrudnionych w swoich zakładach robotników, umożliwiając im tym samym 

zamieszkanie z rodzinami, odchodząc od wcześniejszego modelu zakwaterowania wyłącznie 



mężczyzn w tzw. domach kawalerów (prototyp późniejszych hoteli robotniczych). 

Wznoszenie osiedli ''familoków'' stabilizowało robotnicze załogi, co było korzystne dla 

sprawnego zarządzania kopalniami, hutami itp. Wyjaśnić także trzeba, że budowanie domów 

dla robotników nie było li tylko przejawem dobrej woli przemysłowców, bowiem  uchwalona 

w Prusach w 1904 roku Ustawa Osiedleńcza i Budowlana nakładała na pracodawców 

obowiązek zadbania o mieszkania dla pracowników.  

Licznie powstające w okresie industrializacji Górnego Śląska robotnicze kolonie 

''familoków'' trwale zmieniły strukturę osadniczą regionu, zmieniły także jego strukturę 

społeczno-kulturową. 

Podkreślić należy, że kolonie robotnicze budowane w pobliżu wielkich fabryk we 

wspomnianym czasie powstawały także w innych industrializujących się regionach, np. w 

sąsiednim Zagłębiu Dąbrowskim, w Łodzi, w miastach Europy Zachodniej. 

 

1. Wymiar materialny 

 

Liczne kolonie ''familoków'', powstające na Górnym Śląsku od końca XIX wieku, 

mimo wielu łączących je podobieństw różniły się między sobą. Wiele zależało od patrona-

inwestora, od poziomu jego wrażliwości i odpowiedzialności społecznej (wówczas określanej 

często jako filantropia), od jego znajomości trendów w europejskiej architekturze i 

urbanistyce oraz ambicji wpisania się do grona prekursorów, osób postępowych, a wreszcie 

od zamożności. Patron-inwestor decydował zatem, czy osiedla i domy budowane przez niego 

dla robotników (a także urzędników) zatrudnionych w jego kopalni, hucie, fabryce wznoszone 

były najtańszym kosztem, aby zapewnić tylko dach nad głową, czy też jako dobrze 

zaprojektowane kolonie, o pełnej infrastrukturze i przemyślanych rozwiązaniach 

funkcjonalnych.  

W pierwszym przypadku inwestor zatrudniał sprawnych budowniczych, którzy w 

miarę szybko wznosili typowe ''familoki'' – szeregi bliźniaczych domów z cegły (od 

parterowych po kilkupiętrowe) i, jako ich uzupełnienie, rzędy zabudowań gospodarczych w 

podwórzu: ubikacji, chlewików, komórek na węgiel, przydzielanych każdej zakwaterowanej 

rodzinie. Budowano tanio, często korzystając z udostępnionych przez państwo pruskie 

bezpłatnych projektów, co tłumaczy podobieństwo wielu realizacji. Architektura budynków w 

tak powstających osiedlach była prosta, podobnie układ przestrzenny zespołu – domy 

tworzyły prostą ulicówkę. Tak powstały osiedla ''familoków'' np. w Szopienicach (obecnie 



Katowice), w Rojcy Radzionków), Czułowie (Tychy), liczne osiedla w granicach obecnego 

Chorzowa czy Rudy Śląskiej i wiele innych. 

W drugim przypadku inwestor, w trosce o estetykę osiedla oraz dobre i prospołeczne 

rozwiązania funkcjonalne wynajmował dobrego architekta, który projektował cały zespół 

osiedla robotniczego dbając o jego wyraz architektoniczny i pełną realizację programu 

funkcjonalnego, proponowanego przez patrona-filantropa, w zgodzie z nowymi wówczas 

trendami europejskimi. Do takich osiedli należą między innymi budowana już w latach 70. 

XIX wieku przez Alberta Borsiga kolonia w Biskupicach (Zabrze) i zaprojektowane przez 

Georga i Emila Zillmannów osiedle Nikiszowiec (Katowice), budowane od 1908 roku. 

Podobnie kompleksowo zaplanowano i zrealizowano dobrze wyposażone osiedla w 

katowickich dziś Murckach (to inwestycja księcia pszczyńskiego Hochberga), w Radlinie 

(kolonia Emma) czy w Czerwionce (Czerwionka-Leszczyny). 

 

Nikiszowiec 
Różnice w sposobie rozwiązania programu urbanistycznego i funkcjonalnego oraz w 

jakości architektury poszczególnych kolonii robotniczych skłaniają niektórych do 

zarezerwowania określenia familok tylko dla skromniej wyposażonych budynków z pierwszej 

opisanej grupy. Próba przeprowadzenia takiego rozróżnienia obarczona jest jednak ryzykiem 

sztuczności, rodzi pytanie o kryteria klasyfikacji. Warto także podkreślić, że mieszkańcy 

osiedli „lepiej urządzonych” sami nazywali i nazywają domy, w których mieszkają, właśnie 



''familokami''. Nazwę taką stosuje np. Dorota Simonides, opisując swoje dzieciństwo 

spędzone w Nikiszowcu we wspomnieniowej książce zaopatrzonej w podtytuł Z familoka w 

świat. 

''Familoki''  budowano z cegły, materiału dostarczały liczne i dobrze prosperujące na 

przełomie XIX i XX wieku cegielnie. W domach budowanych według typowych projektów, 

tanich lub darmowych, bryła i sposób rozwiązania pozbawionej dekoracji elewacji nie 

wyróżniały się niczym szczególnym – dominował harmonijny rytm okien, często 

zamkniętych półkoliście, czasem ozdobą był gzyms między kondygnacjami z ukośnie 

ułożonych cegieł lub ryzalit mieszczący wejście do klatki schodowej. Dachy stosowano 

dwuspadowe, choć zdarzały się konstrukcje bardziej złożone. Natomiast budynki osiedli 

projektowanych przez wytrawnych architektów, jak w koloniach Borsig (Biskupice), 

Nikiszowiec czy w Radlinie wyróżniała staranność w planowaniu elewacji, odmiennych dla 

każdego budynku, z niepowtarzalnymi motywami zdobniczymi, wykonanymi głównie z cegły 

(Nikiszowiec). Stosowano także takie elementy dekoracyjne jak tynkowane blendy, 

fragmenty muru pruskiego, wykusze, skomplikowane formy dachów. 

Mieszkania w ''familokach'' składały się z reguły z dużej kuchni i pokoju, czasem z 

kuchni i dwóch pokojów. Pruski przepisy budowlane z 1904 roku nakazywały zaopatrywać 

takie domy w elektryczność i bieżącą wodę, a także w ubikację. W słabiej wyposażonych 

domach, zwłaszcza w starszych, wznoszonych jeszcze z końcem XIX wieku, bieżącą wodę 

zapewniał zlew umieszczony w sieni, a ubikacje znajdowały się w podwórzu. W ''familokach'' 

budowanych na początku XX wieku zlew z bieżącą woda znajdował się już w kuchni, a 

ubikacja w budynku, ale zazwyczaj poza mieszkaniem, dostępna np. na półpiętrze, często dla 

dwóch lub trzech mieszkań. Tak zaprojektowane były domy Nikiszowca. Modernizację 

mieszkań w Nikiszowcu przeprowadzali ich lokatorzy stopniowo po II wojnie, wykonując 

łazienki z toaletami kosztem pomniejszonej kuchni. 

Wszystkie ''familoki'' – i te budowane tańszym sumptem, i te z osiedli z pełną 

infrastrukturą – posiadały piwnice, a dodatkowo zaopatrzone były w komórki ulokowane w 

podwórzu. Przechowywano w nich węgiel, przeznaczano na chlewiki, bo mieszkańcy chętnie 

hodowali świnie i króliki, czasem kozy. Stryszki nad komórkami przeznaczano na 

przechowanie siana. Mieszkańcy często posiadali ogródki, a nawet małe skrawki pól, więc 

musieli mieć miejsce na przechowywanie plonów. W latach 60. XX wieku komórki i chlewiki 

na podwórzach w wielu osiedlach rozebrano (np. w Nikiszowcu). Tam, gdzie się zachowały, 

wykorzystywane są jako garaże (np. w Murckach).  



W niektórych ''familokowych'' osiedlach znajdowały się także ''piekaroki'' 

(''piekarnioki''), w których kiedyś kobiety wypiekały chleb, mogły też piec kołocze. 

Większość tych pieców przestała istnieć, chociaż w październiku 2013 roku prasa 

poinformowała o reaktywowaniu takiego ''piekaroka'' w ocalałym obiekcie w jednej z dzielnic 

Rudy Śląskiej. 

 

Familoki w Rudzie Śląskiej 
 

2. Wymiar społeczny. ''Familokowe'' wspólnoty 

 

W niedawnej przeszłości ''familoki'' miały swój szczególny świat społeczny. 

Mieszkańcy osiedli ''familoków'' tworzyli wspólnoty, których spójność była wynikiem 

podwójnego charakteru łączącej ich więzi. Na więź społeczną sąsiedzką nakładała się bowiem 

więź wyrosła z faktu wspólnoty miejsca pracy żywicieli rodzin – wszyscy pracowali w 

pobliskiej kopalni, hucie czy fabryce, która „dała” im mieszkanie. Homogeniczność 

społeczności ''familoków'' pod względem związku z miejscem pracy oznaczała ten sam typ 

związków z pracodawcą, koleżeństwo zawodowe, ten sam rytm życia rodzin dopasowany do 

rytmu zmian w kopalni czy hucie i te same zachowania kulturowe. Wszyscy mieszkańcy znali 

się z imienia i nazwiska. Wszyscy wspólnie pilnowali zachowań swoich dzieci, gromadnie 



bawiących się na podwórkach. Wszyscy jednakowo martwili się niekorzystnymi 

wydarzeniami i wypadkami w dającym im chleb zakładzie pracy. Wszyscy razem 

uczestniczyli w świętowaniu w miejscowym kościele. 

Mieszkańcy ''familoków'' byli także grupą homogeniczną pod względem pochodzenia 

środowiskowego i tożsamości śląskiej. Większość wywodziła się z okolicznych 

miejscowości, w tym z pobliskich wsi. Wszyscy mówili tą samą gwarą (czasem z drobnymi 

niuansami lokalnymi). Według tych samych wzorów kulturowych urządzali mieszkania, 

gotowali te same potrawy.  

Ważną rolę w organizacji życia ''familokowej'' społeczności odgrywały takie 

urządzenia jak wspólna pralnia, magiel i ''piekarok'' (''piekarniok''). Korzystające z nich 

kobiety organizowały system dyżurów i korzystania z tych urządzeń, rozpisany na kolejne dni 

tygodnia, a chwile oczekiwania na wypiek chleba czy zakończenie maglowania stwarzały 

okazję do sąsiedzkich pogawędek. Podobnie ustalony był plan dyżurów w sprzątaniu 

wspólnie wykorzystywanych przestrzeni sieni i podwórka. 

W wielu wspomnieniach starszych mieszkańców ''familoków'' (i tych, którzy 

mieszkają tam do dziś, jak rozmówcy Tomasza Nawrockiego w Murckach, i tych, którzy 

spędzili tam niegdyś swoje dzieciństwo i młodość, a obecnie mieszkają gdzie indziej, jak 

Dorota Simonides wywodząca się z Nikiszowca) pobrzmiewa nostalgia za minionym życiem 

wspólnoty ''familokowego'' osiedla. 

 

3. Wymiar symboliczny 

 

Rozwój miast, ich modernizacja, przebudowa sieci dróg spowodowały, że pod koniec 

XX i na początku XXI wieku wiele osiedli ''familoków'' uległo rozbiórce. Ich mieszkańcy 

otrzymali mieszkania w osiedlach domów z betonowych wielkich płyt. Jedni odbierali to jako 

awans i poprawę warunków życia, inni tęsknili za dawnym wspólnotowym życiem 

sąsiedzkim.  

Współcześnie, na początku XXI wieku, ''familoki'' wywołują dwojakie, przeciwne 

skojarzenia. Z jednej strony negatywne – na co wpływa ocena złego stanu technicznego wielu 

z nich, braku przeprowadzanych w nich remontów i prac modernizacyjnych. Degradacja stanu 

technicznego budynków związana była często ze zmianami własnościowymi, a także z 

upadkiem ekonomicznym i likwidacją przedsiębiorstwa, kopalni czy huty, które dawały 

kiedyś pracę i mieszkanie. Budowane na przełomie XIX i XX wieku familoki straciły 



gospodarzy, a ich współcześni mieszkańcy doświadczyli stanu bezrobocia. Niektóre z osiedli 

familoków zyskały złą sławę jako obszary zaniedbania – w sensie materialnym i społecznym. 

Z drugiej strony coraz liczniejsze opisy i publikowane wspomnienia dotyczące 

dawnego sposobu życia ''familokowych''  wspólnot budują mitologię familoka. Powstały 

utwory literackie, filmowe, sceniczne, dzieła malarskie, które obrały sobie za temat główny 

lub tło zasadniczego wątku życie w familoku, wykorzystują jego specyficzną estetykę jako 

scenografię lub temat malarski. Listę takich tekstów kultury otwierają książki „Cholonek” 

Janoscha i „Piąta strona świata” Kazimierza Kutza oraz film „Angelus” Lecha Majewskiego. 

''Familok'' stał się jedną ze śląskich ikon.  

Ważnym współczesnym procesem jest także dostrzeżenie wartości architektury 

dawnych osiedli robotniczych. Te z nich, które były projektowane i zrealizowane w sposób 

zindywidualizowany doczekały się opracowań naukowych (np. Radlin, Nikiszowiec), wielu 

publikacji prasowych i w efekcie nobilitacji społecznej. Najbardziej znane z nich zaczęły 

przyciągać turystów. Nikiszowiec w 2011 roku został wpisany na polską listę pomników 

historii. Wiele innych ''familokowych'' osiedli zostało objętych ochroną konserwatorską. 

Równolegle do tej zmiany sposobu oceny wartości architektonicznych i kulturowych 

osiedli ''familoków''  ich mieszkańcy zaczęli organizować się wokół zadań społecznej 

rewitalizacji swoich osiedli. 
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dr Wojciech Krawczyński 

Fauna kopalna 

 

Przedholoceńskie organizmy zwierzęce1 żyjące w środowiskach morskich i lądowych, 

reprezentowane współcześnie przez skamieniałości strukturalne (zachowane w skałach 

szczątki, najczęściej elementy twarde, budujące organizmy lub ich morfologiczne 

odpowiedniki: ośródki i odciski) oraz skamieniałości śladowe (zachowane w skałach ślady 

działalności życiowej organizmów). 

 

1. Dewońskie środowiska morskie2 

 

W dewonie środkowym i późnym po południowej stronie kontynentu Laurosji 

występował szeroki szelf. Ciepły klimat sprzyjał tutaj rozwojowi osadów węglanowych, a 

wśród nich budowli rafowych. Dewońskie rafy pogranicza żywetu i franu (392–375 Ma3)4 

były o wiele mniejszymi strukturami niż rafy współczesne. Głównymi organizmami 

rafotwórczymi były wtedy kolonijne masywne stromatoporoidy oraz masywne koralowce, 

należące do tabulatów (denkowców) i rugoz (koralowców „czteropromiennych”). 

Towarzyszyły im gałązkowe kolonie stromatoporoidów oraz obu grup koralowców. 

Pojawiały się również rugozy osobnicze. Wśród raf i w środowiskach przyrafowych żyły 

ramienionogi, ślimaki oraz szkarłupnie, reprezentowane w stanie kopalnym przez pojedyncze 

płytki budujące szkielety liliowców czy też pancerze jeżowców. Wśród mikroorganizmów 

występowały otwornice i małżoraczki. 

Dewońskie skamieniałości spotyka się w niezdolomityzowanych skałach 

węglanowych (głównie wapieniach) wychodzących na powierzchnię w okolicach Siewierza 

pomiędzy Brudzowicami i Dziewkami5. 

 

 

 

                                                           
1 Do skamieniałości zwierzęcych tradycyjnie zaliczane są również organizmy jednokomórkowe – 
otwornice. 
2 W opisie fauny kopalnej województwa śląskiego wzięto pod uwagę tylko stanowiska ze 
skamieniałościami, występujące naturalnie na powierzchni lub udostępnione metodami górniczymi. 
3 1 Ma = jeden milion lat. 
4 Wiek bezwzględny podany na podstawie Tabeli stratygraficznej Polski (Wagner, 2008). 
5 Baliński, 1971; Gogolczyk, 1956; Racki i in., 1999. 



2. Późnokarbońskie środowiska morskie 

 

Wskutek kolizji kontynentu Gondwany z kontynentem Laurazji z początkiem namuru 

(326–316 Ma) postępowało wypiętrzanie się waryscydów. Nastąpił zanik morza głębokiego i 

pojawiały się rowy przedgórskie, w których zaczęły tworzyć się osady lądowe okresowo 

zalewane przez morze. Tropikalny klimat tworzył optymalne warunki do rozwoju zespołów 

faunistycznych ciepłych mórz na piaszczystych (niewęglanowych) dnach. Żyły tutaj przede 

wszystkim organizmy bentoniczne tworzące skorupki: ramienionogi, małże, ślimaki6. 

Rzadziej pojawiały się trylobity7, zachowane obecnie w postaci rozczłonowanych pancerzy, 

masywne koralowce z grupy rugozów, otwornice oraz szkarłupnie łodygowe – liliowce. W 

morzach pływały nektoniczne łodziki, goniatyty oraz ryby8. 

Skamieniałości wymienionych organizmów występują przeważnie w mułowcach i 

piaskowcach, tworząc morskie poziomy faunistyczne w obrębie osadów namuru A. Poziomy 

te były obserwowane w czasie eksploatacji paralicznej części Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego w okolicach Gliwic i Dąbrowy Górniczej. Na powierzchni jedynym miejscem 

występowania karbońskiej fauny morskiej są wychodnie piaskowców z Gołonoga w 

historycznych przekopach kolejowych Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i Kolei 

Iwangorodzko-Dąbrowskiej, znajdujące się między dzielnicami Laski i Tworzeń w Dąbrowie 

Górniczej. Młodszy poziom faunistyczny odsłaniał się niegdyś w zatopionej obecnie gliniance 

cegielni w Kozłowej Górze (Piekary Śląskie)9. 

 

3. Późnokarbońskie środowiska lądowe 

 

Po głównych fazach wypiętrzania się waryscydów i powstaniu superkontynentu 

Pangei w późnym namurze oraz westfalu (330–310 Ma) ingresje morskie zanikły i 

zapanowało w rowach przedgórskich środowisko lądowe w postaci bagnisk, miejscami z 

jeziorami oraz rzekami, w których rozwijały się rośliny paprotnikowe i prymitywne 

nagonasienne. W środowiskach tych pojawiała się również fauna lądowa oraz słodkowodna. 

Najczęstszymi przedstawicielami fauny słodkowodnej były małże10, rzadziej ślimaki i ryby. 

Środowiska typowo lądowe zostały zasiedlone przez stawonogi. Wśród tropikalnej „dżungli” 
                                                           
6 Wirth, 1932; Musiał, 1971; Bojkowski,1972. 
7 Schwarzbach, 1936. 
8 Cramer, 1910; Weigner, 1938; Czarniecki, 1959; Bojkowski, 1967, 1972. 
9 Alexandrowicz, 1959; Głuszek, 1998 
10 Korejwo, 1954; Tabor, 1995. 



karbońskiej dominowały owady – pojawiły się owady latające, m.in. ważki (czasem 

osiągające gigantyczne rozmiary) oraz karaczany. Występowały gigantycznych rozmiarów 

wije, np. artropleury. Rzadziej spotykane były pajęczaki: pająki i skorpiony. W środowiskach 

wodnych lub przybrzeżnych żyły natomiast mieczogony, krewetki oraz larwy owadów.  

Górnokarbońskie skamieniałości zwierzęce spotykane są sporadycznie wśród 

namurskich i westfalskich mułowców oraz iłowców. W osadach tych znaleziono w XIX 

wieku dwie najsłynniejsze skamieniałości:  

• dobrze zachowany pająk Protolycosa anthracophila Roemer, 1866 znaleziony na 

terenie lasu mysłowickiego między Katowicami a Mysłowicami11 (prawdopodobnie 

miejsce znalezienia obecnie znajduje się na terenie Nikiszowca); 

• skrzydło owada latającego ''Stygne roemeri'' Handlirsch, 1906 znalezione w osadach 

namurskich w kopalni „Alfred” w Katowicach-Wełnowcu i uznane wtedy za 

najstarsze tego typu znalezisko na świecie12. 

Najbogatszym źródłem skamieniałości zwierzęcych są konkrecje sferosyderytowe 

występujące w warstwach załęskich serii mułowcowej z westfalu A (ok. 313 Ma) z 

Sosnowca-Porąbki (kop. "Porąbka-Klimontów")13. Opisane tutaj stanowisko paleontologiczne 

typu Konservat-Lagerstätte dostarczyło doskonale zachowanych skamieniałości zarówno 

pochodzenia lądowego jak i słodkowodnego. W sferosyderytach najczęściej spotykane są 

szczątki stawonogów: ośródki i odciski zewnętrznych powierzchni pancerzy mieczogonów, 

pająków, skrzydeł, fragmentów odnóży oraz larw owadów latających (ważek i 

prostoskrzydłych), wijów, skorupiaków (raków, krewetek). Rzadziej zachowane są ośródki 

słodkowodnych małży i ślimaków oraz łuski ryb14. 

 

4. Środkowotriasowe środowiska morskie 

 

Podniesienie się poziomu morza w środkowym triasie (wapień muszlowy; 245–233 

Ma) spowodowało pojawienie się morza epikontynentalnego od strony południowej okresowo 

łączącego się z oceanem Tetyda. Dno tego ciepłego, niegłębokiego morza zasiedlane było 

często przez bentoniczne mięczaki (małże i ślimaki)15, ramienionogi16 oraz szkarłupnie: 

                                                           
11 Roemer, 1866. 
12 Schwarzbach, 1939. 
13 Krawczyński i in., 1997. 
14 Filipiak i Krawczyński, 1996; Stworzewicz i in., 2009; Prokop i in., 2012. 
15 Assmann, 1916, 1924, 1937. 
16 Assmann, 1916. 



liliowce17, jeżowce, rozgwiazdy i wężowidła18. Nekton stanowiły głowonogi: ceratyty19, 

rzadziej łodziki oraz strunowce: żyjące jeszcze wtedy zwierzęta konodontonośne20, ryby i 

najbardziej charakterystyczne gady morskie – notozaury. 

Odsłonięcia środkowotriasowych wapieni i margli występują w pasie Zbrosławice–

Radzionków–Wojkowice–Czeladź–Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice–Sosnowiec–Jaworzno 

oraz w Mikołowie-Mokrym. Skamieniałości (najczęściej ośródki wewnętrzne) małży i 

ślimaków oraz muszle ramienionogów tworzą nagromadzenia na powierzchniach warstw, 

tzw. bruki muszlowe. Natomiast elementy szkieletowe szkarłupni, najczęściej liliowców, 

budują wapienie krynoidowe. W niektórych przypadkach, w spokojnych środowiskach 

pozbawionych silnego falowania zachowały się kompletne szkielety (łodygi i kielichy 

liliowców) oraz prawie kompletne pancerze wężowideł. Szczątkom szkarłupni oraz muszlom 

mięczaków towarzyszą fosforanowe zęby kręgowców oraz pojedyncze kości gadów 

(notozaurów)21. 

 

5. Późnotriasowe środowiska lądowe 

 

W późnym triasie (ok. 230–200 Ma) po ustąpieniu morza pojawiły się znów 

środowiska lądowe, często bagienne, jeziorne lub rzeczne, zasiedlane w większości przez 

słodkowodne małże oraz ryby dwudyszne i ganoidowe. Wokół środowisk słodkowodnych 

żyły duże płazy oraz gady roślinożerne i drapieżne.  

Na obszarze województwa śląskiego w ostatnich latach zostało odkrytych kilka 

stanowisk paleontologicznych, zawierających górnotriasowe (retyckie) skamieniałości fauny 

lądowej i słodkowodnej. Najważniejszym są Lisowice koło Lublińca (Lipie Śląskie). W 

gliniance cegielni wśród wapnistych iłów i piaskowców znaleziono pojedyncze kości płazów 

(cyklotozaurów i plagiozaurów), kości dużych gadów ssakokształtnych (dicynodontów) oraz 

pierwotnych dinozaurów (teropodów i pierwotnych ceratozaurów). Towarzyszą im 

skamieniałości słodkowodnych rekinów, ryb dwudysznych i ganoidowych oraz muszloraczki 

i małżoraczki22. 

                                                           
17 Głuchowski, 1986. 
18 Salamon i Boczarowski, 2003; Salamon i Zatoń, 2004. 
19 Salamon i in., 2003. 
20 Zawidzka, 1975. 
21 Bardziński i in., 2008. 
22 Dzik i in., 2008. 



Na podobne stanowiska natrafiono między Porębą a Zawierciem. Opisano stąd 

szczątki jednego z najstarszych żółwi na świecie23. Występują tu również skamieniałości 

małżów, rekinów, ryb dwudysznych oraz kości dicynodontów24 i archozaurów. 

 

6. Środkowojurajskie środowiska morskie 

 

Z początkiem środkowej jury, wskutek postępującej transgresji morskiej, obszar 

europejskiej części Eurazji został zalany przez morze epikontynentalne, częściowo 

odizolowane od oceanu Tetyda przez wał windelicki. W bajosie i batonie (171–165 Ma) 

pojawiły się zbiorniki morskie, w których występowała liczna fauna bentoniczna, 

reprezentowana przez mięczaki (małże25, ślimaki26, łódkonogi), ramienionogi (terebratulidy i 

rynchonellidy), mszywioły, mikrokonchidy27, osiadłe wieloszczety, skorupiaki, szkarłupnie 

(liliowce, jeżowce)28. W nektonie dominowały amonity29, belemnity i łodziki, pojawiały się 

również ryby30 (głównie rekiny). W keloweju (165–161 Ma) nastąpiło pogłębienie zbiornika 

morskiego. Zaczęły dominować organizmy nektoniczne (amonity, belemnity oraz rekiny31, 

rzadziej morskie gady – plezjozaury). Bentos tworzyły gąbki, ramienionogi, małże, ślimaki i 

jeżowce32. 

Stanowiska ze skamieniałościami środkowojurajskimi pokrywają się z wyrobiskami 

cegielni, eksploatującymi czarne iły bajosu i batonu do produkcji ceramiki budowlanej. 

Wyrobiska występują na południowo-zachodnim pograniczu Wyżyny Krakowsko-

Wieluńskiej, m.in. w Grodzisku koło Kłobucka, Gnaszynie i Kawodrzy w Częstochowie, 

Żarkach, Blanowicach i Rudnikach koło Zawiercia oraz w Ogrodzieńcu. Skamieniałości z 

bardzo dobrze zachowanymi muszlami występują bezpośrednio w iłach bądź w 

towarzyszących im sferosyderytach.  

Odmienna fauna kelowejska z dominacją form nektonicznych pojawia się najczęściej 

wśród zapiaszczonych utworów marglistych bogatych w glaukonit i konkrecje fosforytowe. 

                                                           
23 Sulej i in., 2012. 
24 Budziszewska-Karwowska i in., 2010. 
25 Pugaczewska, 1986; Kaim i Sztajner, 2012. 
26 Kaim, 2004, 2012. 
27 Zatoń i Taylor, 2009. 
28 Jesionek-Szymańska, 1963; Boczarowski. 
29 Kopik, 1974; Zatoń, 2010a, 2010b. 
30 Rees, 2012. 
31 Rees, 2010. 
32 Jesionek-Szymańska, 1963. 



Kopalna fauna kelowejska występuje we Wrzosowej koło Częstochowy, Włodowicach, 

Ogrodzieńcu i Wysokiej koło Łaz33. 

 

7. Późnojurajskie środowiska morskie 

 

Na początku późnej jury w oksfordzie (161–155 Ma) morze osiągnęło maksymalny 

poziom zatapiając znaczną powierzchnię centralnej Europy. Na szelfach rozwijały się rafowe 

budowle gąbkowo-glonowe. Pomiędzy nimi dna zasiedlała fauna bentoniczna: gąbki, rzadziej 

koralowce, ramienionogi, małże, ślimaki, skorupiaki, szkarłupnie (jeżowce i liliowce)34. 

Nekton stanowiły amonity, belemnity, łodziki oraz kręgowce (ryby i gady morskie – 

plezjozaury). 

Skamieniałości górnojurajskie występują w licznych stanowiskach na obszarze 

Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej w miejscach, gdzie wydobywano jasne wapienie płytowe. 

W przeciwieństwie do nich skałki jurajskie (wypreparowane biohermy gąbkowo-glonowe) są 

dość ubogie w zachowane szczątki fauny (z wyjątkiem gąbek). Wychodnie wapieni z fauną 

górnojurajską występują na północny-wschód od linii Krzepice–Kłobuck–Częstochowa–

Olsztyn–Żarki–Zawiercie–Ogrodzieniec. Najbardziej znane stanowiska znajdują się w 

miejscach dawnego wydobycia wapieni na potrzeby przemysłu cementowego (Latosówka, 

Julianka, Wrzosowa, Ogrodzieniec, Wysoka koło Łaz, Niegowonice) oraz w łomikach 

gospodarczych (okolice Krzepic, Kłobucka, Olsztyna, Choronia, Góry Włodowskiej)35. 

Najbardziej znanymi i popularnymi skamieniałościami są w tych stanowiskach ośródki 

wewnętrzne amonitów i łodzików36 oraz kalcytowe rostra belemnitów37, dość licznie 

występują kolonie gąbek38, ramienionogi (terebratulidy oraz rynchonellidy)39, rzadziej 

pojawiają się kolonie masywnych koralowców, ośródki małży i ślimaków, fragmenty 

pancerzy skorupiaków (raków i krabów), pancerze jeżowców, elementy szkieletowe 

liliowców. Najrzadszymi skamieniałościami w wapieniach górnej jury są zęby i fragmenty 

kości plezjozaurów. 

 

 
                                                           
33 Różycki, 1953. 
34 Wiśniewska-Żelichowska, 1971. 
35 Różycki, 1953. 
36 Malinowska, 1963; Głowniak, 2002. 
37 Pugaczewska, 1961. 
38 Tramer, 1982, 1989. 
39 Heliasz i Racki, 1980. 



8. Środowiska morskich basenów karpackich pogranicza jury i kredy 

 

W północno zachodniej części oceanu Tetyda na pograniczu późnej jury i wczesnej 

kredy (150–140 Ma) rozwijały się zbiorniki sedymentacyjne, gromadzące osady, które po 

sfałdowaniu utworzyły płaszczowiny Karpatów. Na szelfie zbiornika podśląskiego tworzyły 

się osady wapienne wraz z małżami i szkarłupniami, natomiast w toni wodnej tego ciepłego 

morza pływały amonity. Wskutek podmorskich osuwisk z osadów tych powstał swoistego 

rodzaju flisz węglanowy. 

Wapienie cieszyńskie, występujące na Jasionowej Górze koło Goleszowa, zbudowane 

są z okruchów wapieni i zawierają fragmenty muszli małżów, kolce jeżowców oraz aptychy 

amonitów40. 

 

9. Kredowe środowiska morskie 

 

Po koniec wczesnej kredy w albie i na początku późnej kredy w cenomanie (112–93,5 

Ma) na obszar obecnie centralnej Polski wkroczyło morze. Płycizny i głębsze partie szelfowe 

ciepłego zbiornika morskiego sprzyjały rozwojowi fauny. Pojawiły się organizmy 

bentoniczne: gąbki, koralowce, małże, ślimaki, ramienionogi oraz szkarłupnie (jeżowce i 

liliowce). Nekton stanowiły przeważnie głowonogi. Najczęściej pojawiały się amonity (w tym 

formy o nieregularnych asymetrycznych muszlach), belemnity, rzadziej łodziki. Nekton 

tworzyły również ryby (np. rekiny). 

Pozostałości fauny kredowej spotyka się w stanowiskach w północnej części 

województwa śląskiego. Wśród margli i piasków glaukonitowych spotyka się gąbki, 

ramienionogi, ośródki wewnętrzne amonitów, małży i ślimaków, rostra belemnitów, 

pancerzyki jeżowców, rzadziej koralowce i liliowce oraz zęby ryb (rekinów). Skamieniałości 

albu i cenomanu występują w kilku miejscach w okolicach Julianki oraz Mokrzesza41. 

 

10. Neogeńskie środowiska morskie 

 

W czasie wypiętrzania się Karpatów przed czołem nasunięcia utworzyło się szerokie 

zapadlisko przedgórskie, które zostało zalane przez morze Paratetyda w późnym miocenie 

                                                           
40 Unrug, 1969. 
41 Marcinowski, 1970. 



(badenie; ok. 15 Ma). Ciepły klimat sprzyjał rozwojowi fauny bentonicznej w płytszych 

partiach zbiornika. Pojawiały się tutaj liczne małże i ślimaki, mszywioły, otwornice. Nekton 

reprezentowany był przez ryby. 

Pozostałości po ostatniej transgresji morskiej na obszar Polski występują również na 

terenie województwa śląskiego w pasie biegnącym na południe od linii Chechło (koło 

Ujazdu)–Pyskowice–Gliwice–Mikołów–Imielin do nasunięcia karpackiego. Najważniejszym 

stanowiskiem paleontologicznym (obecnie nieistniejącym) było Gliwice Stare42 oraz liczne 

otwornice43. Na podobną faunę natrafiono również w Zabrzu-Makoszowach44. 

 

11. Plejstoceńskie środowiska lądowe 

 

Znaczne ochłodzenie się klimatu pod koniec miocenu spowodowało pojawienie się 

zlodowaceń, szczególnie dobrze poznanych na półkuli północnej. Pomiędzy poszczególnymi 

glacjałami występowały okresy ocieplenia (interglacjały). Rozwój roślinności (tworzenie się 

szerokich obszarów stepowych) sprzyjał pojawieniu się na tych terenach dużych ssaków 

roślinożernych (zwykle zabezpieczonych futrem lub sierścią przed wychłodzeniem słoni 

leśnych, mamutów, wołów piżmowych, reniferów, jeleni olbrzymich, nosorożców 

włochatych), oraz drapieżników – niedźwiedzi jaskiniowych.  

Stanowiska z zachowanymi szczątkami ssaków plejstoceńskich znajdują się 

najczęściej w miejscach akumulacji osadów na polach sandrowych przed czołem lodowca, w 

żwirowiskach rzecznych oraz w namuliskach jaskiń. Skamieniałości ssaków występują w 

piaskowniach: Dzierżno koło Gliwic (Rzeczyce k/Pyskowic), Kuźnica Warężyńska w 

Dąbrowie Górniczej, Maczki-Bór w Sosnowcu oraz Szczakowa w Jaworznie45. Pochodzą stąd 

znaleziska pojedynczych kości, czaszek, zębów oraz ciosów trąbowców. Niekiedy szkielety 

zachowane są kompletnie, np. szkielety mamuta i nosorożca włochatego, pochodzące z 

Dzierżna koło Pyskowic, wystawione w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Warszawie. Znanych jest również kilka stanowisk ze szczątkami 

kręgowców w namuliskach jaskin, np. w Podlesicach koło Kroczyc46. 

 

 

                                                           
42 Quitzow, 1921; Krach, 1954b; Machłajewska i Krzeszowska, 2008. 
43 Małecki, 1958. 
44 Krach, 1954a. 
45 Kulczycki, 1955; Kowalski, 1959, Borsuk-Białynicka, 1973. 
46 Kowalski, 1956. 
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dr Maria Fajer 

Gleby województwa śląskiego 

 

Pokrywa glebowa województwa śląskiego została ukształtowana przez zespół 

czynników glebotwórczych, do których należą: skała macierzysta, klimat, szata roślinna, 

wody gruntowe i powierzchniowe, ukształtowanie terenu i działalność człowieka. Decydują 

one o właściwościach fizycznych i chemicznych gleb, ich dużym zróżnicowaniu 

typologicznym i zmienności przestrzennej oraz wartości użytkowo-rolniczej. 

 

1. Typy gleb 

 

Wśród czynników glebotwórczych największy wpływ na zróżnicowanie pokrywy 

glebowej ma skała macierzysta. Warunki klimatyczne odgrywają lokalnie dużą rolę, 

zwłaszcza na terenach górskich. Na klimat i charakter procesów glebotwórczych Kotliny 

Raciborsko-Oświęcimskiej wywierają wpływ cieplejsze masy powietrza napływające z 

południowego zachodu przez Bramę Morawską.  

Przeważająca część powierzchni województwa śląskiego pokryta jest osadami 

czwartorzędowymi, które stanowią najważniejsze skały macierzyste gleb tego obszaru. 

Największe powierzchnie zajmują osady akumulacji glacjalnej i fluwioglacjalnej (gliny i 

piaski lodowcowe, piaski fluwioglacjalne). Lokalnie utworami pokrywowymi są piaski 

eoliczne i zwietrzeliny, a w dolinach rzecznych – osady akumulacji rzecznej, miejscami osady 

organogeniczne (torfy). Skały starszego podłoża i pokrywająca je zwietrzelina jedynie 

lokalnie tworzą utwory macierzyste gleb. Utwory pokrywowe charakteryzują się 

zróżnicowaną wartością jako skały macierzyste. 

Gleby terenów górzystych charakteryzują się nieco odmiennymi cechami w 

porównaniu z glebami terenów wyżynnych i nizinnych województwa. Trudniej wietrzejąca 

skała macierzysta, duże nachylenie zboczy i nasilone procesy erozji, a także wyższe opady 

sprawiają, że gleby są płytsze i bardziej kamieniste, uboższe i kwaśniejsze. Niższe 

temperatury średnie oraz krótszy okres wegetacyjny są mniej sprzyjające także dla rolnictwa. 

Z tego względu na terenach górskich gleb przydatnych rolniczo jest niewiele, zazwyczaj 

tworzą one niewielkie płaty wśród terenów zalesionych. 

W różnych jednostkach fizycznogeograficznych panują nieco inne warunki dla 

rozwoju gleb i możliwości ich wykorzystania. 



Wśród gleb użytkowanych rolniczo w województwie śląskim największe 

powierzchnie zajmują kompleksy gleb brunatnych i płowych (49,5%) oraz gleby bielicowe i 

rdzawe (19,32%), stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują mady, rędziny i czarne 

ziemie. Niewielki udział mają gleby organiczne i organiczno-mineralne (torfowe, mułowe 

torfowo-murszowe) oraz czarnoziemy (rys. 1). 

 

Rys 1. Typy gleb użytków rolnych w województwie śląskim (źródło danych: Opracowanie 
ekofizjograficzne ..., 2003). 

Na terenach leśnych przeważają gleby bielicowe i rdzawe, które wytworzyły się pod 

roślinnością borów. Największe powierzchnie tych gleb występują w dużych kompleksach 

leśnych (Lasy Lublinieckie, Lasy Raciborskie, Lasy Pszczyńskie i Kobiórskie), a także w 

północnej części województwa (zlewnia górnej Liswarty). Udział siedlisk leśnych z 

odpowiadającymi im typami gleb zamieszczono w tabeli 1.  

 

Typ siedliskowy lasu Typy i podtypy gleb % powierzchni leśnej 
bór suchy bielicowe, bielicowe właściwe 0,4 

bór świeży 
bielicowe, bielicowe właściwe, 

bielicowane, bielice, rdzawe 
12,5 

bór wilgotny bielicowe, torfiasto-mineralne, glejowe 2,9 
bór bagienny torfowo-murszowe, torfowe 0,1 



bór mieszany świeży bielicowe właściwe, rdzawe 23,0 
bór mieszany wilgotny bielicowe oglejone, bielicowe torfiaste 14,6 
bór mieszany bagienny torfowo-murszowe, torfowe 0,3 

las mieszany świeży 
brunatne, brunatne wyługowane, płowe, 

rdzawe 
11,5 

las mieszany wilgotny 
glejowe, murszowo-glejowe, brunatne 

oglejone, czarne ziemie 
9,7 

las mieszany bagienny 
murszowo-torfowe, murszowo-

mineralne, murszowo-glejowe, torfowe 
0,2 

las świeży brunatne, płowe, rdzawe, czarne ziemie 5,4 

las wilgotny 
brunatne oglejone, murszowo-glejowe, 

glejowe, czarne ziemie 
2,1 

ols 
torfowo-murszowe, torfowe, mułowo-

murszowe, murszowo-mineralne 
2,9 

ols jesionowy 
torfowo-murszowe, mułowo-murszowe, 
mułowo-glejowe, murszowo-mineralne, 

torfowe 
0,4 

las łęgowy mady, czarne ziemie 0,6 
bór mieszany wyżynny bielicowe, brunatne kwaśne 0,1 
las mieszany wyżynny brunatne (kwaśne i bielicowane) 1,0 

las wyżynny 
gleby brunatne (właściwe, kwaśne i 
wyługowane), rędziny (brunatne i 

właściwe), płowe 
2,0 

bór górski bielicowe murszowate 0,0 

bór wysokogórski 
bielicowe właściwe, bielicowe 

murszowate, brunatne bielicowane, 
inicjalne 

0,1 

bór mieszany górski 
bielicowe, bielicowe murszowate, 

brunatne kwaśne 
1,4 

las mieszany górski 
brunatne (kwaśne, bielicowane i 

wyługowane) 
6,7 

las górski brunatne (kwaśne i wyługowane), płowe 4,1 

las łęgowy górski 
mady (brunatne i inicjalne), gleby 

mułowo-glejowe, mułowo-murszowe, 
torfy 

0,0 

Tabela 1. Gleby siedlisk leśnych województwa śląskiego (źródło danych: Opracowanie 

ekofizjograficzne..., 2003). 

 

2. Rozmieszczenie gleb 

 

Na obszarze województwa śląskiego dominują kompleksy gleb brunatnych i płowych 

wraz z kompleksami gleb bielicowych i rdzawych. Wśród nich, w środkowej i północnej 

części regionu, rozmieszczone są gleby innych typów. 

Gleby brunatne i płowe powstały najczęściej z glin, piasków gliniastych i z utworów 

pyłowych różnego pochodzenia pod wpływem roślinności lasów liściastych i mieszanych. 



Wśród gleb brunatnych dominującym podtypem są gleby brunatne wyługowane, duży udział 

mają gleby brunatne kwaśne, natomiast gleby brunatne właściwe zajmują niewielkie 

powierzchnie (wśród użytków rolnych zaledwie 2,9%).  

Największe powierzchnie gleb brunatnych i płowych występują w południowej i 

środkowej części województwa. W strefie Pogórza Śląskiego utworami macierzystymi tych 

gleb są głównie osady pyłowo-ilaste przypominające lessy, czasem podścielone 

zwietrzelinami ilasto-marglistymi. Wykazują one dobre i bardzo dobre właściwości 

glebotwórcze. Na Płaskowyżu Rybnickim i Wysoczyźnie Pszczyńskiej gleby te wytworzyły 

się z osadów pyłowych i pyłowo-ilastych, lessopodobnych oraz z pokryw gliniastych. W 

środkowej części regionu powstały one z utworów pyłowych i gliniastych (na zachód od 

Tarnowskich Gór). W północnej części województwa utworami macierzystymi gleb płowych 

i brunatnych są piaski gliniaste i gliny oraz iły różnej genezy. Większe płaty tych gleb ciągną 

się w pasie od Zawiercia do Lublińca. 

Gleby bielicowe i rdzawe powstały głównie z przepuszczalnych osadów 

piaszczystych, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe Charakteryzują się one silnym 

zakwaszeniem, słabymi właściwościami buforowymi i niską pojemnością sorpcyjną. Gleby te 

przeważają w północnej części województwa, gdzie uformowały się na piaskach 

wodnolodowcowych, w mniejszym stopniu eolicznych (Dolina Małej Panwi, Dolina Górnej 

Liswarty). W środkowej części województwa duże kompleksy gleb bielicowych i rdzawych 

powstały na osadach o uziarnieniu piasków luźnych i słabogliniastych w zlewniach Rudy,  

Bierawki, Gostyni i Pszczynki (Lasy Raciborskie, Pszczyńskie i Kobiórskie). Na terenie 

Beskidów gleby bielicowe wytworzyły się z rumoszy piaskowcowych fliszu karpackiego 

(piaskowców godulskich i istebniańskich budujących bloki Beskidu Śląskiego i Małego, 

piaskowców magurskich Beskidu Żywieckiego).  

Mady są glebami dolin rzecznych, wytworzonymi ze współczesnych aluwiów w 

warunkach nie sprzyjających procesowi torfotwórczemu. Pozostawiony przez wody płynące 

na terasach zalewowych materiał charakteryzuje się budową warstwową i dobrym 

wysortowaniem w warstwach. W wyższych partiach terasy zalewowej powstają mady 

brunatne, natomiast w najniżej położonych, płaskich partiach dolin, gdzie nagromadziły się 

aluwia drobnoziarniste, formują się mady próchniczne (czarnoziemne), swą budową 

przypominające czarne ziemie. Mady zajmują największe powierzchnie w szerokich dolinach 

rzecznych Odry (powiat raciborski, wodzisławski) i Wisły (od Skoczowa do wschodniej 

granicy województwa). Mady Wisły są zazwyczaj pyłowe, gliniaste, natomiast Odry są 

bardziej ilaste i próchniczne, zawierają też często węglany. Mady północnej części 



województwa są zwykle bardziej piaszczyste i zajmują niewielkie powierzchnie, największe 

w dolinie Warty koło Częstochowy i Liswarty koło Krzepic. W dolinach mniejszych rzek 

mady występują w kompleksach z glebami mułowo-bagiennymi, torfowymi, murszowymi i 

czarnymi ziemiami. Mady górskie są z reguły lżejsze i szkieletowe. Występują w górnym 

biegu rzek, m.in. Wisły, Soły i ich dopływów. Zwykle są użytkowane jako łąki i pastwiska. 

Rędziny tworzą się ze zwietrzelin wapieni, dolomitów i margli różnych formacji 

geologicznych. Znaczna część rędzin zawiera często domieszkę materiału obcego 

(eolicznego, lodowcowego), są to tzw. rędziny mieszane. Rędziny są zwykle glebami 

płytkimi, ich miąższość do warstwy rumoszu skalnego nie przekracza 50 cm. Poziom 

próchniczny zawiera pewną ilość okruchów skały macierzystej o różnym stopniu zwietrzenia 

i rozdrobnienia. Gleby te mają odczyn zasadowy. 

Rędziny występujące na Wyżynie Częstochowskiej (powiaty: częstochowski, 

myszkowski i zawierciański) powstały na wapieniach jurajskich. Są to zazwyczaj rędziny 

brunatne, szkieletowe, często rędziny mieszane i pararędziny. Rędziny właściwe zawierają 

węglan wapnia w całym profilu, natomiast w rędzinach brunatnych węglany zostały 

wyługowane. Przy wschodnich krańcach województwa, na Progu Lelowskim, występują 

rędziny rozwinięte na marglach i wapieniach kredowych. Na Płaskowyżu Bytomskim, w 

okolicach Lędzin, Chełma i Dziećkowic, w powiatach tarnogórskim, będzińskim i  Dąbrowie 

Górniczej, rędziny uformowały się na niewielkich wzniesieniach utworzonych z wapieni i 

dolomitów triasowych. W Beskidach rędziny występują w okolicach Cieszyna i Skoczowa, 

gdzie rozwinęły się na wapieniach cieszyńskich (Wzgórza Goleszowskie). Niewielkie płaty 

tych gleb uformowały się też koło Bielska-Białej oraz na południe od Żywca. Z utworów 

fliszowych zasobnych w węglan wapnia (piaskowców, łupków marglistych) wytworzyły się 

pararędziny. Część tych gleb jest użytkowana jako pola orne. 

Czarne ziemie wytworzyły się osadów bardziej zwięzłych i zasobnych w węglan 

wapnia, w warunkach dość dużej wilgotności, przy udziale roślinności łąkowej. W 

południowej części województwa powstały z reguły na utworach pyłowych i ilastych, w 

północnej – na glinach i piaskach gliniastych. Odznaczają się ciemno zabarwionym 

poziomem próchnicznym o dużej miąższości (średnio około 60 cm). Występują w dolinach 

Wisły i Odry oraz innych mniejszych rzek, tworzą się także w obniżeniach terenu. Na ogół 

nie zajmują dużych powierzchni.  

Czarnoziemy wytworzyły się z lessów i utworów pyłowych. Charakteryzują się 

poziomem próchnicznym o znacznej miąższości i ciemnej barwie oraz dużą zawartością 



próchnicy (3-4%). Występują na Płaskowyżu Głubczyckim i zajmują zaledwie 1% użytków 

rolnych. Należą do najżyźniejszych gleb w województwie. 

Gleby organiczne tworzą się w warunkach nadmiernego uwilgotnienia 

spowodowanego stałym lub okresowo wysokim poziomem wody gruntowo-glebowej lub w 

miejscach z utrudnionym odpływem wód powierzchniowych. Są to często kompleksy gleb 

torfowych, torfowo-mułowych, mułowo-torfowych, murszowych. Zwykle są glebami 

łąkowymi lub leśnymi, a po zmeliorowaniu również dobrymi glebami uprawnymi. Większe 

kompleksy tych gleb występują na wschód od Częstochowy (Koniecpol, Dąbrowa Zielona, 

Janów), na południowy zachód od Częstochowy, koło Kłobucka, na północ od Kozłowej 

Góry, w dolinach Mlecznej i Gostyni. Mniejsze kompleksy występują na terenie całego 

województwa. W dolinach rzecznych gleby te występują w kompleksach z madami. 

W Beskidach, w wyższych partiach grzbietów górskich występują gleby szkieletowe 

(frakcja kamieni stanowią ponad 50% masy gleby) i grubokamieniste. Duże powierzchnie 

gleb szkieletowych występują w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Gleby te są zwykle 

zalesione. 

Gleby województwa śląskiego ulegają procesom degradacji, zarówno pod wpływem 

czynników antropogenicznych, jak i naturalnych. Głównym zagrożeniem jest postępująca 

urbanizacja, działalność przemysłowa i eksploatacja kopalin, oddziaływanie transportu czy 

wreszcie niewłaściwie stosowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin oraz niewłaściwie 

prowadzone zabiegi agrotechniczne. Naturalną degradację powodują przede wszystkim 

procesy erozji wodnej i wietrznej. 

Charakterystyczną cechą pokrywy glebowej województwa śląskiego jest duży udział 

gleb antropogenicznych. Występują one na terenach zurbanizowanych i zabudowanych, które 

zajmują 12,1% powierzchni województwa. Do gleb antropogenicznych zaliczane są również 

hortisole oraz rigosole, tj. gleby ukształtowane pod wpływem wieloletniej intensywnej 

uprawy ogrodniczej lub rolniczej, posiadające miąższy poziom próchniczny, zasobne w 

próchnicę i składniki mineralne. Są to gleby typowe dla starszych ogrodów działkowych, 

ogrodów przydomowych i gospodarstw ogrodniczych. 
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prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek 

Grupy społeczno-zawodowe 

 

Zawód definiowany socjologicznie oznacza wewnętrznie spójny system czynności 

wytwórczych podejmowanych przez kwalifikowanego pracownika, posiadającego wiedzę  

oraz wyspecjalizowane umiejętności nabyte w procesie szkolenia a uprawniające go do pracy 

w określonej społecznie formie produkcji dóbr, w zamian za wynagrodzenie będące podstawą 

ekonomicznego bytu jego i ewentualnie rodziny, które łącznie wyznaczają pozycję społeczną 

owego pracownika oraz prestiż danej kategorii zawodowej w systemie stratyfikacji1. 

 

1. Definicja 

 

Zawód w sensie "largo" to określenie rodzaju zajęcia jakim trudni się 

wyspecjalizowana w danym typie czynności jednostka, zdobywając za ich pomocą środki 

utrzymania. Zawód w sensie operacyjnym, to rodzaj zindywidualizowanej aktywności 

będącej formą zarobkowej pracy materialnej lub duchowej, której owoce są wymieniane na 

inne towary na rynku dóbr, zapewniając zatrudniającej się osobie warunki egzystencji 

społecznej. W sensie społecznym zawód oznacza kategorię specjalistów, wyróżnioną ze 

społeczeństwa przez swoje kwalifikowane umiejętności i narzędzia pracy oraz wiedzę o 

technikach wytwarzania dóbr, które ta zbiorowość zawodowa monopolizuje a zarazem 

wzbogaca i przekazuje je kandydatom do wykonywania danej pracy, w zamian za różne 

korzyści. W sensie kulturowym zawód, to określona wiedza techniczna i umiejętności 

operacyjne wytworzone przez specjalistów w danym okresie historii, jako cywilizacyjny 

dorobek społeczeństwa gospodarującego zasobami dzielonymi pomiędzy twórców i 

odbiorców różnego typu dóbr.  W sensie normatywnym - jako zasada "de jure" - zawód 

oznacza prawo wykwalifikowanej osoby do dysponowania specjalistyczną wiedzą i 

stosowania określonych umiejętności technicznych, nabytych poprzez instytucje społeczne w 

systemie edukacji, jako dyplomowane kompetencje pracownika upoważnionego do 

świadczenia pracy użytecznej dla społeczeństwa, w zamian za stosowne do uzgodnień z 

pracodawcą wynagrodzenie. 

                                                           
1 Propozycja definicji na podstawie kryteriów analizowanych przez Jana Szczepańskiego, Czynniki 
kształtujące zawód i strukturę zawodową,  w: Socjologia zawodów, red. A. Sarapata, wyd. KiW, 
Warszawa 1965, s. 16. 



Zawód obejmuje zespół różnych specjalności i specjalizacji, które powstają wraz z 

rozwojem technik oraz narzędzi, a także z pogłębianiem się złożoności treści pracy i form 

czynności, wymaganych dla realizacji zadań wyznaczonych w określonym układzie 

kooperacji społecznej. Systemy społecznego podziału pracy stanowią różne historyczne 

formy gospodarowania, w których wyłaniają się jednostki i zbiorowości oferujące swoje 

usługi lub wykonywanie przedmiotów w ramach jednolitego zakresu czynności, w zamian za 

inne dobra materialne oraz kulturowe. 

Wspólne cechy położenia zawodowego danej kategorii pracowników definiowane są 

w zależności od stopnia rozdzielenia danej pracy zawodowej na wyspecjalizowane typy zadań 

roboczych. Opisują je tak zwane społeczne klasyfikacje zawodów, skalowanych ze względu 

na rozczłonkowanie typów i czynności pracy (określony stopień złożoności konkretnej pracy 

fizycznej lub umysłowej), oraz poziom organizacyjnej samodzielności stanowiska roboczego 

i zakres twórczości w kreowaniu końcowego produktu2. Badania skal zawodów, prowadzące 

do porządkowych zestawień oceniających układ ich specyficznych cech, mogą być bardzo 

szczegółowo rozbudowywane. Np. w USA w latach 70-tych XX w. publikowano klasyfikacje 

zawierające 12 000 nazw stanowisk pracowniczych a ich szczegółowa identyfikacja sięgała 

niemal miliona pozycji zawodowych, natomiast w Niemczech już w 1907 roku zestawienie 

tytułów zawodowych obejmowało 13 500 pozycji3. Obowiązująca ustawowo polska 

klasyfikacja zawodów i specjalności przyjmuje pięciostopniową strukturę ich klasyfikacji 

obejmującą: 10 grup wielkich, wewnętrznie podzielonych na  43 grupy duże, 132 grupy 

średnie i 444 grupy elementarne (podział wewnętrzny grup średnich), przy czym grupy 

elementarne obejmują 2360 zawodów i specjalności4. 

Powstawanie określonej struktury zawodowej i roli konkretnych zawodów w 

definiowaniu pozycji (oraz prestiżu) wykonujących je osób zależy od czynników 

historycznych, a przede wszystkim od systemów kulturowych, technicznych i społecznych, w 

jakich one funkcjonują. 

 

 
                                                           
2 Za Międzynarodową Organizacją Pracy przyjmuje się, że "podstawą każdej klasyfikacji zawodów 
jest rzemiosło, praktyka zawodowa czy rodzaj zajęcia wykonywanego przez jednostkę bez względu na 
dział czy gałąź gospodarki, do której należy, i bez względu na posiadany status w działalności 
gospodarczej" - patrz S. Kowalewska, Definicje i klasyfikacje zawodów, w: Socjologia zawodów..., 
op. cit., s.59. 
3 A. Przestalski, Zawód i sposoby jego analizy w dawnej i nowej socjologii, w: Problemy socjologii 
gospodarki, red. W. Banaszak i K. Doktór, wyd. WSzKiZ, Poznań  2008, s. 236. 
4 według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz. Ustaw nr 
82 poz. 537 z dn. 17 maja 2010 r. 



2. Zawód jako kategoria historyczna 

 

W ogólnym ujęciu historia rozwoju specjalizacji wytwórczych opisywana jest jako 

proces różnicowania się społecznego podziału pracy. Z zawodami mamy do czynienia w 

warunkach utrwalenia się form zawodowego podziału pracy, kiedy naturalny płciowy i 

pokoleniowy podział czynności i zadań nie wystarczy do zaspakajania potrzeb 

egzystencjalnych wspólnoty rodowej. Historyczne formy rozwoju specjalizacji wytwórczych 

rozprzestrzeniały się wraz z wędrownymi wytwórcami, przez obwoźne warsztaty 

rzemieślnicze i kramy kupieckie, ale także na drodze podbojów lub wymiany 

międzyplemiennej.  

Zawody tworzą się stopniowo, jako profesje będące podstawą egzystencji 

ekonomicznej ludzi wykonujących pracę cząstkową, czyli podzieloną i koordynowaną przez 

specjalistów a wynajmowanych przez dysponentów środków pracy. Praca zawodowa wymaga 

profesjonalnego przygotowania, przestrzegania specyficznej metodyki działania, reguł 

technicznych oraz zasad organizacji zespołu czynności, ustalonych w ramach określonego 

przedsiębiorstwa lub instytucji. Zawód jest zespołem czynności podejmowanych w celach 

zarobkowych, wiąże się on bezpośrednio z użytecznością ekonomiczną pracownika, 

dysponującego gratyfikowanymi finansowo kompetencjami na rynku zatrudnienia lub 

funkcjonującego jako prosta i tania siła robocza.       

Zawód jest czymś innym niż rzemiosło lub praca artystyczna, ze względu na 

niesamodzielność pracownika w procesie wytwarzania produktu lub osiągania celu pracy 

podzielonej pomiędzy różnych specjalistów. Społeczny status pracownika wykonującego 

dany zawód wynika z jego cząstkowej roli w obsługiwanym cyklu produkcyjnym, który 

tworzy tak zwany efekt synergiczny, czyli wzrost sprawności pracy zespołowej podzielonej 

na sekwencje i akty czynności roboczych a powierzanych zawodowym specjalistom oraz 

nadzorowi przełożonych w strukturze organizacyjnej firmy lub instytucji.  

Zatrudnianie specjalistów z danego zawodu w różnego rodzaju zakładach lub 

organizacjach, oraz zmienne korzyści osiągane z pracy w danych dziedzinach gospodarki, 

powodują zróżnicowanie dochodów i położenia społeczno-zawodowego osób zaliczanych do 

tej samej kategorii zawodowej. W związku z różnicami cech środowiska pracy i warunków 

zatrudnienia osoby zaliczane do określonego zawodu nie mogą być traktowane jako zwarta 

grupa społeczna. Stanowią one kategorię społeczno-zawodową, wyróżnioną w strukturze 



typów aktywności pracowniczej, funkcjonujących na rynku pracy zarobkowej. Teoretycy 

analizujący  konsekwencje powstawania zawodów i specjalizacji zawodowych wskazują na: 

• Uwarunkowanie przez zawodowy podział pracy rozwoju własności prywatnej (Karol 

Marks); 

• Ukształtowanie się rynku wymiany dóbr, poczynając od wymiany towaru za towar po 

wymianę kapitałową towaru za pieniądz, oraz pieniędzy za usługi i korzyści 

niematerialne z cudzej pracy (John Lock, Adam Smith, Karol Marks);   

• Rozpowszechnienie żądzy posiadania dóbr i wykorzystywania cudzej pracy lub 

potrzeb posiadania i użytkowania towarów oraz ludzi, jako moralnie destrukcyjny 

efekt cywilizacji zysku (św. Augustyn, Jan Jakub Rousseau, K. Marks);  

• Analizowanie podstaw więzi społecznych, tkwiących w pogłębiającej się specjalizacji 

zawodowej i rosnącą (w następstwie zawężonej własnej aktywności wytwórczej) 

zależność ludzi od pracy cudzej i wymiany produktów swojej aktywności na dobra 

tworzone przez innych. Praca zawodowa i wymiana ekonomiczna dóbr oraz usług 

łączy ludzi w złożony organizm społeczny. Równocześnie postępująca 

indywidualizacja wytwórcza pogłębia moralne więzi i funkcjonalne współzależności 

wymieniających się świadczeniami osób, aktywizując ich twórczą specjalizację, 

rozwój kompetencji oraz cech osobowości zawodowych (Herbert Spencer, Emil 

Durkheim); 

• Krytykę zawodowego podziału pracy w społeczeństwach klasowych, jako podstawy 

politycznych zróżnicowań w podziale zysków i władzy nad cudzą pracą oraz 

korzyściami z jej wykonywania przez masy pracujące pod przymusem niewolnictwa, 

feudalnej własności ziemi lub burżuazyjnej własności zakładów pracy, gdzie w 

szczególnym stopniu praca zmechanizowana i zwielokratniająca wykorzystywanie 

energii robotników prowadzi do alienacji klasowej oraz degradacji ich godności, czyli 

wyobcowania człowieka pracy z ludzkich praw istoty gatunkowej (K. Marks, 

Fryderyk Engels, Róża Luksemburg) oraz tworzenie się klas próżniaczych (Thorstein 

Veblen);   

• Proces profesjonalizacji i formalnej instytucjonalizacji działalności zawodowej we 

współczesnych społeczeństwach, poczynając od wyodrębniania się zawodów 

obsługujących technicznie sferę polityki i wyszkolonej klasy urzędników w 

nowoczesnym aparacie administracyjnym państwa (Max Weber), przez mechanizację 

pracy prowadzącą do definiowania zadań i stanowisk roboczych oraz funkcji nadzoru 



przemysłowego w naukowo zarządzanych przedsiębiorstwach (Frederik W. Taylor,  

Henry Ford, Henri Fayol), po prawne uregulowania zasad nabywania kompetencji i 

uprawnień zawodowych oraz warunków pracy i ochronę praw pracowniczych przez 

związki zawodowe (utworzone pod koniec XIX w. w Wielkiej Brytanii a następnie w 

USA i innych krajach, włączone w politykę aktywizacji ekonomicznej mas 

pracowniczych - idee Johna M. Keynesa) a imperatywnie regulujące konflikty 

interesów w społeczeństwach przemysłowych  (Ralf Dahrendorf); 

• Rozrost liczebny nowoczesnych stanów społecznych (sędziów, urzędników, lekarzy, 

nauczycieli, oficerów wojska i policji) pełniących funkcje usługowe w ramach 

kontraktów i funkcji publicznych  (M. Weber) oraz rozbudowa aparatu specjalistów 

kwalifikowanej pracy umysłowej w przedsiębiorstwach i korporacjach, tworzące 

warstwy zawodowe nowych klas średnich (białych kołnierzyków - Charles W. Mills) i 

nowe klasy wiedzy w postindustrialnym społeczeństwie (knowledge klass - Daniel 

Bell), kreowanie karier zawodowych aktywizujących wartość osiągnięć związanych z 

pracą, z zewnątrzsterowną rywalizacją i statusową konsumpcją (David C. McClelland, 

David Riesman, Paul DiMagio);   

• Badania ruchów społecznych związanych z krystalizacją hierarchii zawodowych, z  

mobilnością społeczną i aspiracjami edukacyjnymi (John H. Goldthorpe, James 

Coleman), z  tworzeniem profesjonalnych wymagań podlegających licencjonowaniu, 

kodeksom etyk zawodowych, ochronie zbiorowych interesów różnych zawodów (w 

tym służb społecznego zaufania i praw autorskich twórców - tzw. wolne zawody) w 

sieci korporacyjnych stowarzyszeń, oraz nowych ruchów społecznych zmieniających 

stosunki pracy przez eliminację kulturowych i rasowych barier awansu zawodowego 

(Alain Tourain, Andre Gortz, Richard Florida); 

• Diagnozowanie następstw rozwoju społeczeństwa postkapitalistycznego dla redukcji  

klasycznych całożyciowych karier w ramach wąskich zawodów na postindustrialnym 

rynku pracy (Peter Drucker, Manuel Castells), presji na nieustającą edukację 

dorosłych i przebudowywanie kompetencji, podejmowanie pracy w wirtualnych 

sieciach korporacyjnych oraz prac w agencjach czasowo kontraktujących zasoby 

ludzkie  (społeczeństwo ryzyka - Ulrich Beck); osłabienie tradycyjnych więzi klas 

pracowniczych na zglobalizowanych rynkach dystrybucji niskopłatnych miejsc pracy 

pomiędzy tak zwany prekariat (wysoko kwalifikowane a nisko opłacane kadry w 

segmentach pracy tymczasowej lub personel pomocniczy i stażystów aspirujących do 

karier w sieciach korporacyjnych - Guy Standing). 



3. Zawody w badaniach stratyfikacji społecznej 

 

Stratyfikację społeczną definiuje się jako uszeregowanie różnych grup klasowych oraz 

zbiorowości zawodowych według hierarchii dostępu do cenionych dóbr i korzyści 

określających statusy społeczno-ekonomiczne i prestiż ich członków w danym 

społeczeństwie5. Miejsce zawodów w hierarchii zróżnicowań społeczno-ekonomicznych 

związane jest między innymi z nierównościami pozycji i ról pracowniczych w zakresie 

funkcjonalnym, atrybutowym i gradacyjnym. Funkcjonalne pozycje zawodów wynikają z 

wagi czynności wykonywanych przez daną kategorię pracowniczą w systemie społeczno-

gospodarczym. Atrybutowe cechy zawodu związane są z przypisanymi jego reprezentantom 

poziomami wykształcenia, których osiągnięcie staje się warunkiem koniecznym do 

posiadania uprawnień pracowniczych i zajmowania stanowisk służbowych. W systemie 

edukacji występuje proces reprodukcji nierówności w dostępie do dyplomowanych uprawnień 

zawodowych, a szczególnie zdobycia dyplomu cenionych uczelni oraz zamienienia 

"formalnych kompetencji" na zatrudnienie6. Zależą one od dostępnego absolwentowi różnych 

szkół kapitału społecznego i konkurencyjności jego dyplomowego kredencjału na danym 

segmencie rynku pracy. Teoria badania dyplomów jako kredencjałów wskazuje, że edukacja 

zawodowa nie jest kluczowym czynnikiem ruchliwości społecznej7. Szanse dostępu do 

uprzywilejowanych pozycji zawodowych są przedmiotem regulacji polityczno-prawnych oraz 

wynikiem mobilizacji środowisk zawodowych dla obrony własnych interesów 

pracowniczych. W zależności od funkcjonalnej i atrybutowej pozycji określonych kategorii 

zawodowych, niektóre z nich tworzą wyodrębnione segmenty klas społecznych, jak np. 

górnicy, stoczniowcy, kolejarze, rolnicy, lub korporacje zawodowe o szczególnych 

uprawnieniach nadawanych funkcjonariuszom państwowym - czyli zawody zaufania 

publicznego: sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, policjanci, lekarze, politycy, kapłani, 

nauczyciele. W kontekście wspólnoty cech położenia społecznego i zbieżności interesów 

zawodowo-ekonomicznych owe warstwy klasowe oraz zawody zorganizowane korporacyjnie 

mogą być definiowane jako wielkie grupy społeczno-zawodowe. 

                                                           
5 patrz H. Domański, Struktura społeczna, wyd. Scholar, Warszawa 2004, s. 35-40. 
6 P. Bourdieu, J-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, wyd. PWN, Warszawa 
2006, s.19 i nast.; R. Colins, The Credential Society. An Historical Sociology of Education and 
Stratification,  Ed. NY Academic Pres, New York 1979, s.196-199. 
7 A. Gromkowska-Melosik, Stratyfikacja, ruchliwość społeczna, edukacja - kilka uwag teoretycznych, 
w: Edukacja i stratyfikacja społeczna, red. T. Gmerk, wyd. WOLUMIN, Poznań 2003, s.27-34. 



Gradacyjne zróżnicowanie zawodów wynika z korzyści czerpanych przez ich 

członków z udziału w wytwarzaniu bogactwa narodowego, oraz z uzyskanych przywilejów w 

dostępie do władzy i świadczeń społecznych zagwarantowanych im prawnie - jako tzw. 

nagrody systemowe8. Korzyści związane z uprzywilejowaniami w strukturze społeczno-

zawodowej  uzyskiwane są również pozaformalnie - jako swoista renta polityczna lub 

organizacyjna, dostępna osobom zajmującym znaczące hierarchicznie i funkcjonalnie pozycje 

na danym segmencie rynku pracy. Dostęp do określonych zwyczajowo lub prawnie 

przywilejów stanowi podstawę bardziej złożonych procesów strukturotwórczych i wiąże się z 

cechującą dane społeczeństwo konfiguracją warstw i klas społecznych. Przenikanie się 

podziałów stratyfikacyjnych i ich względna stabilność jest podstawową cechą każdej 

struktury społecznej9, jakkolwiek w ponowoczesnych społeczeństwach istnieje największa 

otwartość struktury klasowej i płynność statusów zawodowych. Jest to efekt wysokiego 

poziomu mobilności horyzontalnej (zmian miejsca zatrudnienia oraz zamieszkania, migracji 

siły roboczej) i wertykalnej (przemieszczeń osób w hierarchiach zawodowych oraz 

klasowych), czyli form ruchliwości społecznej aktywizowanych przez zglobalizowane 

korporacje oraz nowe technologie produkcji i dystrybucji dóbr. 

Poszukiwanie korzystnych warunków zatrudnienia i bytowania a przede wszystkim 

dążenie do utrzymania posiadanych uprawnień lub przywilejów w hierarchiach społecznych 

definiuje się jako interesy klasowe jednostki lub interes grupy społeczno-zawodowej, której 

jest ona członkiem. Kategoria interesów10 stanowi podstawę aktywności bytowej oraz analiz 

treści działań społeczno-ekonomicznych reprezentantów określonych warstw i kategorii 

społeczno-zawodowych. Interesy grup zawodowych są także fundamentem ich 

ideologicznych, kulturowych i klasowych dyskursów o wartościach własnych ról społecznych 

w ramach określonego porządku politycznego. 

                                                           
8 Teoria nagród systemowych definiuje je jako dostępne w strukturach zarządzania świadczenia za 
spełnianie określonych formalnych kryteriów niezależnych od wkładu i efektów pracy - np. czasu 
pracy, lat stażu, poziomu wykształcenia, rodzaju stanowiska, stanu cywilnego lub rodzinnego; oprócz 
merytokratycznych wynagrodzeń za indywidualne osiągnięcia i wyniki pracownika -  D. Katz, M. L. 
Kahan, Społeczna psychologia organizacji, PWN Warszawa 1979, s.252-268. 
9 Teza taka opiera się na funkcjonalnej teorii uwarstwienia, która cechuje klasyczną analizę 
nierówności pozycji społecznych, jako efektu nagród związanych z popytem na zasoby i kwalifikacje 
ludzkie ważne dla funkcjonowania całego systemu a hierarchie prestiżu i bogactwa aktywizują ich 
aspiracje oraz merytokratyczną rywalizację - patrz H. Domański, Struktura społeczna....s. 45-47. 
10 Złożoność definicyjnych treści związanych z pojęciem interesy dobrze oddaje Jerzy Drążkiwicz w 
książce pt. Interesy a struktura społeczna, wyd. PWN, Warszawa1982, wskazując zarówno na 
psychologiczne, jak i aksjologiczne, aspekty dążeń ludzi do realizowania swoich celów, pojmowanych 
subiektywnie jako życiowo ważne potrzeby lub wartości. 



Pochodną nierówności pozycji stratyfikacyjnych są hierarchie prestiżu, czyli szacunku 

lub uznania jakim społeczeństwo obdarza członków określonych warstw lub kategorii 

zawodowych. Socjologiczne badania prestiżu zawodów mają zazwyczaj formę identyfikacji 

subiektywnych ocen cech ich uwarstwienia i szacunku społecznego wyrażanych przez 

respondentów sondaży, jako reprezentantów świadomości zbiorowej. Prowadzone od dawna 

polskie badania prestiżu zawodów wskazują, że "w opinii społeczeństwa najwyżej ocenianą 

pozycją w hierarchii zawodów jest profesor uniwersytetu, następnie lekarz, nauczyciel i 

dyrektor firmy, na przeciwległym końcu lokują się natomiast sprzątaczka, referent biurowy, 

robotnicy budowlani i rolni"11. 

W tradycyjnych społeczeństwach stanowych prestiż nie był elementem subiektywnego 

uznania lecz kategorią pozycyjną, silnie zinstytucjonalizowaną. Prestiż przynależny 

członkowi określonego stanu lub zawodu wyrażał się w formach obligatoryjnych zachowań, 

przez konwencjonalne rytuały regulujące stosunki społeczne osób o różnych pozycjach i 

funkcjach. Legitymizacyjne funkcje zinstytucjonalizowanego prestiżu podtrzymywały 

przekonania o słuszności (sprawiedliwości) panującego ładu oraz sankcjonowały prawo 

dysponowania przez dane kategorie społeczno-zawodowe określonymi dobrami i 

przedmiotami12. W warunkach współczesności, wraz z rozrostem liczebnym nowych klas 

średnich następuje de instytucjonalizacja stanowych atrybutów prestiżu. Równocześnie 

wzrasta konsumpcyjna rywalizacja specjalistów z zawodów zaliczanych do nowych klas 

średnich13. Korzystają oni z praw do udziałów i służbowych przywilejów, oferowanych 

kontraktowanym pracownikom wraz z czasowo nabywanym statusem, zależnym od 

stanowisk i poziomów awansu rozbudowywanych szczególnie w ponadnarodowych firmach 

oraz w korporacyjnych strukturach zawodowych. 

Dla obrazowania struktury społecznej stosuje się ogólne kategoryzacje wielkich grup 

społeczno-zawodowych, które służą np. socjologom do analiz porównawczych oraz w 

badaniach sondażowych opinii społecznej, jako zmienna niezależna różnicująca postawy 

respondentów. Najpopularniejszą w Polsce jest charakterystyka warstw społeczno-

zawodowych obejmująca 10 syntetycznych lub 14 szczegółowych kategorii, wypracowana 

                                                           
11 H. Domański, Prestiż, wyd. FUNA, Wrocław 1999, s.13-14. 
12 Patrz H. Domański, Prestiż..., s.43-45. 
13 Nowa klasa średnia opisywana w latach pięćdziesiątych przez C. W. Millsa, obejmuje kadrę 
kierowniczą, płatnych specjalistów, jak nauczyciele, pracownicy usług społecznych, specjaliści usług 
finansowych, oraz menadżerowie handlowi, sprzedawcy i kwalifikowani pracownicy biurowi. Już w 
1940 roku stanowili oni większość składu amerykańskich klas średnich, jako aparat niezbędny w 
aparacie usług, dystrybucji dóbr i koordynacji sieci produkcyjno-handlowych. Patrz C. W. Mills, Białe 
kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, wyd. KiW, Warszawa 1965, s.143-149. 



przez Henryka Domańskiego z zespołem badaczy IFiS PAN. W 2002 roku ustalono 

następujący odsetkowy ich udział w strukturze społecznej: 2.4% - wyższe kadry kierownicze 

w administracji państwowej i dyrektorzy przedsiębiorstw; 3,9% - inteligencja nietechniczna;  

- 2,5% inteligencja techniczna;  6,1% technicy; 13% - pracownicy administracyjni średniego 

szczebla;  4,1% - pracownicy biurowi; 5,0% - właściciele firm; 12,3% pracownicy placówek 

handlowych; 5,0% brygadziści; 22,4% - robotnicy wykwalifikowani; 4.6% robotnicy 

niewykwalifikowani w produkcji; 5,9% -  robotnicy fizyczni w usługach; 2,7% - robotnicy 

rolni; 10,2% właściciele gospodarstw rolnych14. Definiowanie zawodu jako wyznacznika 

pozycji społecznej jednostki ma szereg ograniczeń, może ona bowiem łączyć funkcje 

zawodowe z posiadaniem własności lub sprawowaniem władzy lub przeciwnie być ze 

względu na płeć, wiek, czy pochodzenie społeczne, osobą dyskryminowaną w stosunkach 

pracy15. W analizach grup ekonomiczno-zawodowych jako segmentów hierarchii klasowej 

oprócz kryterium dochodów z pracy uwzględnia się poziomy wykształcenia, własność 

warsztatu i stopień samodzielności stanowiska pracy, prestiżu pracy oraz obciążeń 

niepewnością i ryzykiem utraty przywilejów pracowniczych. Juliusz Gardawski i Jerzy 

Bartkowski charakteryzują cztery segmenty klasowej gradacji zawodów: I - pracodawcy i 

wyższy menedżment; II - samozatrudnieni i specjaliści z wyższym wykształceniem; III - niżsi 

specjaliści i kierownicy, robotnicy wykwalifikowani oraz pracownicy fizyczno-umysłowi; IV 

- robotnicy niewykwalifikowani i rolnicy, tj. pracownicy przyuczeni do zawodu, o wysokim 

ryzyku stabilności ich zatrudnienia, opartego na pracy fizycznej dającej niskie 

dochody16<ref> </ref>. 

 

4. Kultura i kariera zawodowa - od stanów społecznych do korporacji 

zawodowych 

 

Tworzenie środowisk pracy i organizacji zawodowych, w ramach historycznych 

systemów klasowo-warstwowych, kształtuje specyficzne konfiguracje wyznawanych wartości 

i norm oraz stylów życia, wspólnych dla osób związanych podobieństwem położenia 

rynkowego i interesami pracowniczymi. Kulturowy wymiar struktury społecznej związanej z 

aktywnością zawodową jako pierwszy charakteryzował Max Weber. Wskazywał on na 
                                                           
14 H. Domański, Struktura społeczna, wyd. Scholar, Warszawa 2004, dane z Tabeli 12., s. 218. 
15 A. Sarapata, Zawód jako wyznacznik miejsca w społeczeństwie, w: Socjologia zawodów...,op. cit., 
s.168-172. 
16 J. Gardawski, J. Bartkowski, Struktura świata pracy w okresie transformacji, w: Polacy pracujący a 
kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, wyd. Scholar, Warszawa 2009, s.98-99. 



znaczenie prestiżu przypisanego do pozycji zawodowej, którego posiadanie łączyło się z 

poczuciem zobowiązań społecznych i etycznych, ze świadomością wspólnoty grupowych 

interesów ekonomicznych. Kategorie struktury wyróżnione przez ten zestaw cech 

kulturowych Weber nazwał stanami społecznymi, lub "grupami stanowymi", które w 

najszerszym rozumieniu identyfikował zarówno z pruskimi junkrami, urzędnikami, 

przemysłowcami, ale także z robotnikami rolnymi17. Badając ustrój społeczno-gospodarczy 

Niemiec końca XIX wieku Weber zwracał uwagę między innymi na dane dotyczące Prus 

Wschodnich, w tym Wielkopolski i Śląska. Analizując strukturę społeczną robotników 

rolnych dokumentuje proces przekształcania się gospodarki zorganizowanej patriarchalnie w 

kapitalistyczną, w którym właściciele ziemscy i robotnicy rolni - wraz z postępującą 

profesjonalizacją stosunków pracy - stają się klasowymi przeciwnikami18. Interesujące są 

uwagi Webera o wędrownych robotnikach rolnych polskiego pochodzenia, wypierających 

tanią siłą roboczą robotników niemieckich, wymagających wyższych świadczeń i uprawnień 

w rozrastającym się systemie ubezpieczeń emerytalnych, świadczeń chorobowych oraz 

rodzinnych19. W Prusach nastąpił bowiem rozwój uprawień pracowniczych regulowanych 

ustawami ubezpieczeniowymi wprowadzanymi przez kanclerza Bismarcka po 1980 roku20. 

Przyczyniły się one do nowoczesnej instytucjonalizacji zawodów robotniczych, robotników 

rolnych, rzemieślników, oraz pracowników umysłowych. Uprawnienia emerytalne i 

ubezpieczeniowe stały się trwałą zdobyczą organizacji zawodowych, wiążąc zobowiązaniami 

sprzeczne interesy robotników i  pracodawców.  

Max Weber wskazał na odmienność położenia części grup zawodowych, nie 

związanych z gospodarczą aktywnością rynkową (cechującą kupców, przedsiębiorców, czy 

robotników sprzedających swoje kwalifikacje pracodawcom) lecz z instytucjami i statusem 

władzy państwowej. Jej funkcjonariusze lub mandatariusze, czyli oficerowie wojska i służb 

policyjnych, kadry sądownicze i adwokackie, wyżsi urzędnicy, personel kierowniczy 

instytucji publicznych, lekarze a także duchowieństwo oraz reprezentanci polityczni są 

                                                           
17 R. Bendix, Max Weber. Portret uczonego, wyd. PWN, Warszawa 975, s. 80-83. 
18 D. Keasler, Weber, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s.83-88. 
19 Tamże, s.87. 
20 Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia emerytalnego i gwarantowanej przez państwo 
emerytury wszystkim ubezpieczonym pracownikom po ukończeniu 70 roku życia, zwano modelem 
solidarnościowym. Kolejne ustawy rozbudowywały świadczenia, np. w 1883 roku ustalono 
świadczenia chorobowe dla ubezpieczonych wypłacając minimalne stawki do 13 tygodni choroby, a w 
1984 roku ubezpieczenia od wypadków w pracy. Ustawy emerytalne były trwałą zdobyczą, choć nie 
likwidowały wielu problemów socjalnych robotników. Państwowe systemy emerytalne wprowadzono 
w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w większości krajów Europy. Patrz W. Czapliński, 
A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, wyd. Ossolineum, Wrocław-Gdańsk 1981, s.621 i n. 



uposażani w różne przywileje państwowe i tworzą stany społeczne o wyróżniającej ich etyce 

służby oraz swoistych stylach życia. Weber dostrzegał szczególną rolę tych stanów 

społecznych w procesie wdrażania racjonalności technicznej oraz wiedzy zawodowej, w 

powiązaniu z korporacyjnymi ideałami i etosem służby społecznej nowoczesnemu państwu. 

Wskazywał na szczególne znaczenie zawodu naukowca i nauczyciela akademickiego, jako 

profesji kierujących się wartościami intelektualnej rzetelności i naukowego podejścia do 

rzeczywistości a uwalniających swoje nauczenie od poddawania się emocjom oraz 

społecznym wrażeniom21. 

Problem etosu zawodowego związany jest zawsze z poczuciem solidarności, którą 

tworzą praktyki kulturowe w określonym środowisku społecznym i pracowniczym. 

Kształtowanie się nowoczesnych zawodów to proces indywidualizacji wiedzy i prywatyzacji 

karier związanych z podejmowaniem ról pracowniczych. Oznacza on zasadniczą zmianę w 

normatywnej regulacji stosunków pracy, w ramach wspólnoty zawodowej, jaką tworzyły 

średniowieczne cechy rzemieślnicze. Bractwa cechowe miały poczucie wspólnoty ale i 

hierarchii zawodowej a przede wszystkim więzi grupowych, wzmacnianych przez kult 

religijnych patronów swoich zawodów oraz wymogi bezwzględnego przestrzegania 

kodeksów rzetelności usług świadczonych wyższym stanom społecznym22. Zawody 

wyodrębniające się jako stany społeczne, były powiązane z elitami klas posiadających i 

budowały swoją tożsamość poprzez wyróżniające je atrybuty prestiżu. Osiągano je wraz ze 

spełnianiem wymagań profesji, regulowanych przez wielostopniowe szkolenie, oraz 

zachowywanie standardów etosu pracy i racji stanu, czyli interesów państwa, jako gwaranta 

przywilejów własnej grupy zawodowej.   

Rozwój edukacji zawodowej, zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniami i 

cechami zawodowymi w systemie czeladnictwa23, stał się w ważną bazą nowoczesnej 

profesjonalizacji niemieckiego społeczeństwa24. Jednak polityka Kulturkampfu, mająca na 

                                                           
21 M. Holona, Weber i jego dzieło, wprowadzenie do  D. Keasler, Weber...op. cit., s. 41-42; oraz 
Nauka jako zawód i powołanie, w M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, wyd. NOW "Krytyka", 
Warszawa 1989, s. 56-57. 
22 M. Biernacka, Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, wyd. Scholar, 
Warszawa 2009, s. 30. 
23 Prowadzenie dwutorowego kształcenia zawodowego, łączącego nauczanie teoretyczne z 
praktycznym szkoleniem mistrzowskim dyplomowanym przez lokalne izby rzemieślnicze funkcjonuje 
skutecznie w  systemie edukacyjnym RFN - patrz  R. Piechociński, Współczesne systemy edukacyjne, 
wyd. IBE, Warszawa 2000, s.44. 
24 W Polsce w okresie stalinizacji i żywiołowego industrializowania gospodarki PRL nastąpiło 
zerwanie ciągłości struktury społecznej, ale i wcześniej brak było szerszego udziału polskiego 
mieszczaństwa w wielu obszarach rzemiosła i handlu (koncesjonowanych przez niemieckich i 
żydowskich osadników w historii wcześniejszych stuleci rozwoju miast na ziemiach polskich). 



celu ograniczenie samodzielności politycznej i wpływów Kościoła katolickiego w 

szkolnictwie spowodowała wzrost znaczenia podziałów socjalnych i etnicznych. Wokół 

stowarzyszeń ludności katolickiej skupiały się organizacje chłopskie i robotnicze w walce z 

nadużyciami pruskiego kapitalizmu25. 

W przypadku ludności robotniczej Górnego Śląska przyjmowaniu przemysłowego 

etosu pracy sprzyjała solidarność familiarna, związana z jej etnicznym zakorzenieniem oraz 

awansem społecznym z wolnego folwarcznego chłopstwa do zatrudnienia w rozwijającym się 

intensywnie górnictwie, hutnictwie, przemyśle tekstylnym i maszynowym26. Równocześnie 

klasowa i etniczna separacja stanów społeczno-zawodowych była tu silnie wzmacniana. 

Poczynając od redukcji chłopskich gospodarstw ziemskich, przez pruskich latyfundystów i 

właścicieli dóbr rycerskich, poprzez napływ pruskiego i żydowskiego mieszczaństwa oraz 

germanizacyjną pracę niemieckich urzędników (przez ograniczanie kulturalnej i katolickiej 

aktywności "polskiego żywiołu na Górnym Śląsku"), po szlachecki styl życia górnośląskich 

przemysłowców27. Edukacja zawodowa i szkolna, podobnie jak przyswajanie wiedzy 

technicznej i nowoczesnych narzędzi pracy stanowią istotną warstwę kulturową w procesach 

profesjonalizacji zawodów. Na Górnym Śląsku polski i słowiański autochton chcąc 

wykonywać prace wymagające wyższych kwalifikacji musiał przejść do niemieckiego kręgu 

językowego a szkolna edukacja i przyswojenie niemieckiej kultury było warunkiem każdego 

awansu społecznego28. Podział społeczeństwa na grupy stanowe sprzyjał dziedziczeniu 

statusów przez kontynuowanie dostępnych ról zawodowych, oraz ich powielanie w obrębie 

rodzin. Na Górnym Śląsku wraz z koncentracją górnictwa i przemysłu metalowego 

przechodzenie robotniczych zawodów z ojca na syna przez wiele pokoleń było powszechną 

tradycją zawodową. Jak pisze Elżbieta Górnikowska-Zwolak - "W obrębie tego samego 

pokolenia zawód górnika wykonywało równocześnie kilku członków rodziny (np. ojciec i 

często wszyscy synowie) Taki układ rzeczy miał niezwykle silny wpływ na charakter dawnej 

                                                                                                                                                                                     

Czynniki te nie sprzyjały wiązaniu edukacji zawodowej młodzieży z wysokimi wymaganiami 
kształcenia praktycznego, pod nadzorem silnych prywatnych firm i bogatych w tradycje stowarzyszeń 
rzemieślniczych - jak ma to miejsce w szkolnictwie niemieckim. 
25 W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec...,op.cit. s.586. 
26 U. Swadźba, Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, wyd. UŚ, Katowice 2001, s. 62-67. 
27 Patrz w Herzig A., Ruchniewicz K., Ruchniewicz M., Śląsk i jego dzieje, wyd. VIA NOVA 
Wrocław 2008, s. 166-170, 180 i 156. 
28 D. Gawrecki, Zagadnienia identyfikacji etnicznej, narodowej i kulturowej - przykład Pawłowiczek, 
w: Specyfika tożsamości regionalnej Śląska na przykładzie historii lokalnej, Red. H. Karczyńska, 
wyd. UO, Opole 2002, s.99. 



rodziny górniczej - życie tej rodziny jej treść i rytuał były przepojone do głębi i związane ze 

sferą zawodu."29. 

Efektem bogatych zróżnicowań międzyetnicznych i stanowych była struktura 

społeczna silnie ograniczająca pionową ruchliwość zawodową, co dobrze uchwycił Stanisław 

Bieniasz w refleksji o losach Górnoślązaków. Pisze on tak - "Prawdopodobieństwo, że 

mówiący po polsku katolik był zwykłym robotnikiem lub chłopem, było niemal tak samo 

duże jak to, że mówiący po niemiecku ewangelik należał do klasy posiadających bądź kasty 

urzędniczej. Pośrodku znajdowała się cała gama różnych usytuowań, wynikających z sytuacji 

życiowych. Kim byli nasi przodkowie anno 1901? Byli górnikami i hutnikami, najemnymi 

robotnikami rolnymi i bogatymi chłopami, lecz także sztygarami i właścicielami hut i kopalń, 

byli księżmi i pastorami, byli urzędnikami państwowymi, byli kolejarzami, żołnierzami i 

policjantami, byli sklepikarzami i bankierami, a ich żony niemal bez wyjątku zajmowały się 

domem i wychowywaniem dzieci w duchu katolickim, protestanckim lub żydowskim. Jedni 

posiadali koszulę na grzbiecie i kozę, niektórzy mieli konia lub swój warsztat, inni zaś mieli 

całe fabryki i latyfundia. Mieszkali w chłopskich chatach, familokach lub w willach i 

pałacach. Mieli za sobą kilka klas szkoły powszechnej lub najlepsze uniwersytety. I 

przeważnie ci, którzy posługiwali się na codzień językiem polskim, znajdowali się na 

najniższych a ci, którzy wyrośli w języku niemieckim - na najwyższych szczeblach drabiny 

społecznej"30. 

Konfiguracje zawodów tworzących mozaikę grup społecznych na Górnym Śląsku 

silnie kształtowały czynniki polityczne i historyczne losy tego regionu. W okresie 

międzywojennego podziału, napływowe elity polityczno-inteligenckie II RP przejmując 

najbardziej uprzemysłowioną jego część, realizowały program polonizacji gospodarki oraz 

śląskiej ludności rodzimej, tylko częściowo otwierając jej nowe ścieżki karier zawodowych. 

Polityka inwestycyjna państwa polskiego w regionie zaktywizowała zawodowe środowiska w 

branżach transportu kolejowego, przemysłu chemicznego, maszynowego, elektrotechnicznego 

i telekomunikacyjnego. Dezintegracja jego struktury wytwórczej i kryzysy gospodarcze nie 

pozwoliły aż do 1939 roku na odtworzenie potencjału produkcyjnego górnośląskiego 

przemysłu ze szczytowego poziomu z 1913 roku. Zakonserwowany został natomiast model 

                                                           
29 E. Górnikowska-Zwolak, Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna, wyd. UŚ, Katowice 
2004, s.76. 
30 S. Bieniasz, Losy Górnoślązaków w dwudziestym wieku, Ulotka wydana przez Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2005, s.3 - jako artykuł dostępna (pobranie dn. 12 .11. 2013) na stronach  
Internetu  http://slaskiesprawy.tripod.com/Artykuly/LosyXXwieku.html 



gospodarki opartej na dominacji przemysłu górniczo-hutniczego31, który intensyfikowano po 

II wojnie światowej, w okresie Polski Ludowej. Służył on w strategii socjalistycznej 

industrializacji jako podstawowe zaplecze rozwoju gospodarczego a równocześnie główne 

źródło surowcowego eksportu i dewiz walutowych ważnych dla handlu z krajami 

kapitalistycznymi. Obsługa kooperacji produkcyjnej krajów socjalistycznych, a szczególnie 

produkcji zbrojeniowej, tworzyła również w naszym regionie nowe segmenty specjalizacji 

zawodowych.  

Nowym procesem rozbudowującym stosunki zawodowe w realiach Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej było tworzenie jednolitych a organizowanych systemowo, pod 

nadzorem partyjno-państwowej nomenklatury, stowarzyszeń wyższych kadr pracowniczych i 

branżowych związków zawodowych. Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych 

było od 1945 roku zarówno dysponentem organów pracowniczych w zakładach pracy a od 

1949 roku również funduszy socjalnych, pracowniczych ogródków działkowych i ośrodków 

wczasowo-wypoczynkowych. Organizacje związkowe oddziaływując socjalnie na różne 

kategorie pracownicze, dzieliły je według działów i branż gospodarki oraz sektorów usług 

społecznych. Miało to wielki wpływ na warunki zatrudnienia w danych zawodach i na 

sytuację socjalną pracowników, bowiem branżowe i zakładowe przywileje znacząco 

różnicowały ich dostęp do uprawnień i świadczeń pracowniczych.  

W przypadku Górnego Śląska a szerzej województwa katowickiego okres PRL 

oznaczał dominację inteligencji technicznej oraz zawodów związanych z przemysłem 

wydobywczym i ciężkim. Branżowe stowarzyszenia kadry kierowniczej, organizacje 

inżynierów i techników w wielu działach przemysłu tworzyły środowiska zawodowe 

wzmacniające poczucie wspólnoty ich grupowych interesów. Znaczenie technicznych kadr 

kierowniczych z wiodących branż gospodarczych przekładało się na ich pozycję w strukturze 

nomenklatury partyjnej a powiązania personalne z ministerstwami branżowymi i 

zjednoczeniami przedsiębiorstw w kluczowych dziedzinach produkcji kształtowało 

wewnętrzny prestiż i wpływy polityczne śląskiego aparatu gospodarczego.  

Kulturowy aspekt aktywizacji zawodowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 

Dąbrowskim najwyraźniej uwidacznia się na przykładzie kobiet. Tak jak jeszcze przed drugą 

wojną światową pracujące zawodowo kobiety były tu w zdecydowanej mniejszości, w PRL 

ich awans pracowniczy stał się faktem społecznym. Jednak na Górnym Śląsku dziewczyny z 

rodzin autochtonicznych najczęściej kierowały się do "kobiecych" zawodów takich jak 

                                                           
31 P. Greiner, Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI-XX wiek), w: Historia Górnego Śląska,  red. 
J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, wyd. DWPN i Muzeum Śląskie, Gliwice 2011, s. 336. 



fryzjerka, krawcowa, szwaczka, tkaczka, prasowaczka, modniarka a później także 

sprzedawca, pielęgniarka a znacznie rzadziej urzędniczka lub nauczycielka32, które to zawody 

były popularniejsze wśród napływowych Polek i Zagłębianek.  

Procesy koncentracji ciężkiego przemysłu oraz obsługi zasobów ludzkich w wysoce 

zurbanizowanej aglomeracji, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mas pracowniczych, 

wymagały rozbudowy infrastruktury usług medycznych, służb ratownictwa technicznego oraz 

monitorowania warunków pracy. Wyścig technologiczny, kształtujący wyzwania rozwojowe 

dla zawodów wymagających nowoczesnej wiedzy i infrastruktury technicznej, oraz 

polityczno-ustrojowe konsekwencje koncentracji polskiej gospodarki na rozwoju ciężkiego 

przemysłu, wywołały kryzys lat osiemdziesiątych. Aspiracje konsumpcyjne grup społeczno-

zawodowych a szczególnie niezadowolenie mas robotniczych z pogarszających się warunków 

pracy i życia, w obliczu postępu cywilizacyjnego krajów zachodnich, przyniosły polską 

transformację ku kapitalizmowi, zainicjowaną z "reformami Balcerowicza" w 1990 roku.      

Uruchomione zostały procesy aktywizujące indywidualną przedsiębiorczość i 

prywatyzację przedsiębiorstw poddawanych rynkowej weryfikacji a wraz z nimi powstał 

aktywny rynek pracy ujawniający ukryte oraz strukturalne bezrobocie. Na rynku pracy 

fluktuacja  zatrudnienia ma także charakter sezonowy a diagnozy podaży i popytu miejsc 

pracy  wykazują tak zwane zawody nadwyżkowe i zawody deficytowe (o wyższym 

zapotrzebowaniu firm niż podaży kandydatów) na określonych jego segmentach33. 

Korporacje ponadnarodowe stosują od lat dziewięćdziesiątych strategie zarządzania 

zasobami ludzkimi, zorientowanymi na generowanie wysokich zysków z formatowania 

lokalnych rynków, przy zachowaniu merytokratycznej kultury organizacyjnej. Od 

pracowników wymaga się integrowania z misją firmy i zdolności pracy w zespołach 

pracowniczych o różnym składzie etnicznym i kulturowym. Zarządzanie etyką pracy i etyką 

zawodową powiązane zostało z korporacyjnymi kulturami biznesowymi oraz strategiami 

wiążącymi skuteczność rynkową ze społeczną odpowiedzialnością organizacji. Etos 
                                                           
32 Tamże, s. 91-92. 
33 Patrz np. badania regionalnych rynków pracy śląskich socjologów: Aktywizacja edukacyjna i 
zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych, red. A. Bartoszek, U. Swadźba, 
wyd. UŚ Katowice 2012; R. Muster, Zawody deficytowe w województwie małopolskim – analiza 
trendów zmian w latach 2006-2008, w: ABC elastycznych form zatrudnienia, red. M. Dobrowolska, 
wyd. KMB Press, Katowice 2010;  R. Muster, Rynek pracy województwa śląskiego - stan obecny oraz 
trendy zmian, w: "Studia Socjologiczne" nr 4, Warszawa 2009, s. 191-207; Czynniki integracji i 
reintegracji zawodowej na regionalnym rynku pracy,  red. G. Gawron, B. Pactwa, wyd. WSZiNS, 
Tychy 2008; R. Muster, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie 
bieruńsko-lędzińskim (styczeń 2003 - czerwiec 2005), w: Edukacja całożyciowa – kompetencje 
cywilizacyjne a regionalny rynek pracy, (red.) Bożena Pactwa, Paulina Rojek-Adamek, wyd. WSZiNS 
Tychy 2006. 



korporacyjny nie jest już jednak zakorzeniony w tradycyjnej rzemieślniczej rzetelności ani w 

osobistej etyce pracy pracownika, jako reprezentanta określonego zawodu. Płynność ról 

zawodowych i zmienność funkcji menadżerów, kierowników zespołów biznesowych i kadr 

angażowanych przez korporacje lub instytucje publiczne na krótkoterminowe umowy 

projektowe, dekomponują klasyczne wzorce całożyciowego cyklu kariery zawodowej 

pracownika. Tradycyjnie - w nawiązaniu do stopni awansu w zawodach rzemieślniczych oraz 

w koncesjonowanych zawodach twórczych - kariera zawodowa traktowana była jako 

posuwanie się naprzód w osiąganiu pozycji pracowniczych i organizacyjnych. Pracownik 

zatrudniając się w określonym zawodzie miał perspektywy długotrwałego awansu w swoim 

zakładzie pracy lub co najmniej wykonywanie wyuczonego zawodu i zdobywanie kolejnych 

stopni doświadczenia oraz kwalifikacji zapewniających mu zachowanie pozycji zdobytej w 

strukturze społeczno-zawodowej. Współcześnie kariera zawodowa definiowana jest albo jako 

sekwencja doświadczeń związanych z rolami pracowniczymi, lub jako sekwencja prac oraz 

stanowisk zawodowych wykonywanych w serii zatrudnień w firmach i sieciach 

organizacyjnych, często niezależnie od zdobytych formalnie kwalifikacji zawodowych. To 

nowoczesne określenie "kariery" zawodowej i organizacyjnej, opisywanej w listach 

motywacyjnych i CV aplikantów, kładzie większy nacisk na mobilność społeczno-zawodową 

pracowników, niż na przywiązanie do określonych zawodowych kompetencji i indywidualną 

produktywność ich pracy34. 

 

5. Techniczna i instytucjonalna dynamika rozwoju zawodów 

 

Kluczowym aspektem w rozwoju zawodów i specjalności pracowniczych jest postęp 

techniczny a przede wszystkim rozwój inwestycji w nowoczesnych działach gospodarki. 

Wchłaniają one środki badawcze na opracowywanie innowacji, które aktywizują nowe rynki 

zbytu a wraz z opanowywaniem ich wyższych segmentów,  tworzą konkurencyjne produkty  i 

modele udostępniane masowym konsumentom. Ważnym źródłem nowoczesnego postępu 

technologicznego jest światowy wyścig zbrojeń, prowadzony przez wyspecjalizowane agendy 

na poziomie państw oraz ponadnarodowych  systemów bezpieczeństwa. Przejście gospodarek 
                                                           
34 P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w 
pracy, wyd. PWN, Warszawa 2000, s.49-51. Klasyczne teorie rozwoju zawodowego pracownika Ch. 
Buechler, D. Supera, czy  E. H. Ericsona opisujące fazy życia zawodowego od adolescencji po 
dojrzałość i schyłek (lub opadanie) są współcześnie definiowane jako planowanie zatrudnienia i 
sprzedaży kompetencji dla potrzeb biznesowych projektów lub korporacyjnych kontraktów. 
Wymagają one myślenia o karierze zawodowej nie w kategoriach liniowych, lecz spiralnych i 
skokowych - patrz tamże s. 56-57. 



kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych do fazy burzliwego rozwoju, związane było z 

zastosowaniem dla celów konsumpcyjnych wielu technologii mikroelektronicznych i  

maszynowych powstałych na potrzeby militarne a także nowych energooszczędnych technik 

projektowania oraz produkcji dóbr.   

Polska Ludowa uczestniczyła w systemie wymiany gospodarczej RWPG krajów bloku 

komunistycznego, specjalizując się w produkcji węgla, stali, ciężkiej chemii i przemysłu 

maszynowego powiązanego z zakładami wojskowymi, gdzie wytwarzaliśmy czołgi, pojazdy 

zaplecza technicznego i wsparcia, oraz środki transportu. Górny Śląsk był regionem ściśle 

podporządkowanym tej strategii gospodarczej a technologie ciężkiego przemysłu dominowały 

w strukturze zapotrzebowania na siłę roboczą. Kształtowało to swoistą monokulturę 

przemysłową, będącą obciążeniem dla środowiska naturalnego regionu oraz warunków 

zdrowia i jakości życia jego mieszkańców35.  

Ważnym aspektem wysokiej dynamiki socjalistycznej industrializacji była postępująca 

urbanizacja, budowanie nowych miast, jak górnicze Jastrzębie-Zdrój, nowe Tychy i wielkie 

osiedla mieszkaniowe z lat 60-tych i 70-tych. Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mas 

pracowniczych i instytucjonalne planowanie inwestycji przemysłowych w regionie tworzy 

kolejne segmenty gospodarki, aktywizujące zatrudnienie oraz edukację w zawodach 

budowlanych, inżynierskich, w projektowaniu i gospodarowaniu przestrzenią. Na potrzeby 

śląskiego przemysłu rozwijano głównie szkolnictwo zawodowe i średnie techniczne kosztem 

ograniczania szkolnictwa ogólnokształcącego.    

Wymogi utrzymania ciągłości produkcji, przy wzroście zagrożeń bezpieczeństwa 

pracy,  zdrowia i życia robotników (oraz mieszkańców terenów degradowanych 

zanieczyszczeniami produkcyjnymi) powodowały rozbudowę służb monitorowania 

warunków pracy, zakładowych ambulatoriów i specjalistycznych przychodni zdrowia. W 

województwie katowickim szanse rozwoju zawodowego i kształtowania usług społecznych, 

gromadzenia wiedzy o obciążających zdrowie czynnikach środowiskach pracy, zyskały 

specjalistyczne kadry techniczne i medyczne. Powstawały nowe instytucje badawczo-

naukowe, jak Główny Instytut Górnictwa, wydziały na Politechnice Śląskiej. Rozbudowano 

Śląską Akademię Medyczną i szpitale kliniczne, gdzie rozwijano nowoczesne technologie 

leczenia (śląska okulistyka, kardiologia, onkologia, leczenie oparzeń, złamań). Rozwój 

                                                           
35 Przez lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, w których zasoby wytwórcze województwa katowickiego 
były bazą powojennej odbudowy kraju a następnie intensyfikacji produkcji na potrzeby eksportowe i 
militarne, ukształtował się swoisty syndrom kolonializmu wewnętrznego, utrwalający peryferyjność 
jego rozwoju. Piszą o tym m.in. M. Błaszczyk-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki w: Górny Śląsk 
jako szczególny przypadek kulturowy, Kielce 1990. 



zawodów medycznych i kadr pielęgniarskich wraz z rozbudową przemysłu, to przykład 

powiązanej dynamiki rozwoju struktur społecznego podziału pracy, zachodzącej nie tylko w 

naszym województwie. Powołanie Uniwersytetu Śląskiego w 1968 roku zwiększyło 

kształcenie i aktywizację kadr humanistycznych, przyczyniając się do wzrostu 

kwalifikowanych akademicko struktur zawodowych w regionie. 

W lach siedemdziesiątych XX w., za rządów I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, 

wywodzące się z województwa katowickiego kadry techniczne wpływały aktywnie na 

lokowanie w nim nowych inwestycji również konsumpcyjnych. Najbardziej znaczącą nową 

dziedziną aktywizacji zawodowej regionu była uruchomiana w 1971 roku Fabryka 

Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej a następnie w 1975 r. zakład w Tychach, 

gdzie wytwarzano na licencji Fiata 126p. Inwestycje te spowodowały, że oprócz zdobywania 

zawodu górnika lub hutnika, modny stał się zawód mechanika samochodowego, elektryka 

pojazdów mechanicznych oraz inne pokrewne, związane z budową maszyn i automatyką 

produkcji.     

Rozwój społeczno-gospodarczy bywa niekiedy interpretowany według zasady 

determinizmu technologicznego, która głosi sprawczą rolę innowacji technicznych w 

przemianach kulturowych i społeczno-politycznych. To, że dostępne technologie determinują 

szanse rozwojowe i określają kierunki adaptacji zbiorowości społecznych do środowiska 

pracy jest bardziej oczywistą zależnością36. Jednak w gospodarce socjalistycznej to polityczna  

centralizacja zarządzania, system nakazowo-rozdzielczy kształtował instytucjonalne 

mechanizmy koncentracji siły roboczej i aktywizacji grup zawodowych. Wiele działów 

wytwórczych i przedsiębiorstw zamkniętych było na ekonomiczną konkurencyjność, często 

istniał jeden lub dwóch krajowych producentów określonego wyrobu a równocześnie 

występowało ogromne marnotrawstwo zasobów37. Polityczne cele tego systemu kształtowały 

ekstensywne zasady gospodarowania siłą roboczą (polityka pełnego zatrudnienia i 

egalitaryzm socjalny); rozbieżność czynników statusu zawodowego (niskie wynagrodzenia 

kadr pracowników umysłowych z wyższym wykształceniem na tle uprzywilejowań 

płacowych robotniczych zawodów w górnictwie i przemyśle ciężkim); ograniczoną 

elastyczność zarządzania i niską innowacyjność przemysłu (brak własnych środków 

rozwojowych oraz ukierunkowanie aparatu zarządzania na budowanie siły przetargowej branż 

wobec centralnego planisty). Takie instytucjonalne czynniki kształtowały technokratyzm i 
                                                           
36 W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, wyd. PWN, Warszawa 2010, 
s.48-49. 
37 M. Miszewski, Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania, wyd. UE, Katowice 2012, s. 
49-50. 



autokratyczny menadżeryzm w zarządzaniu, tworząc strukturalne bariery rozwojowe 

gospodarek państw komunistycznych. Presja technologiczna rewolucji informatycznej, 

związanej z komputeryzacją, cyfryzacją i późniejszą wirtualizacją produkcji oraz usług, 

zarządzanie strategiczne konkurencyjnymi rynkami i gospodarowanie wiedzą w 

globalizującej się światowej gospodarce, narzuciły konieczność systemowej transformacji 

ekonomii państwowego socjalizmu38. 

W efekcie transformacyjnych przemian postępowała informatyzacja oraz 

komputeryzacja polskiej gospodarki i administracji kraju, która w latach 80-90 tych 

kształtowała całą gamę nowych zawodów i specjalizacji, jak np. informatyk, programista 

komputerowy, grafik i redaktor tekstów, sprzedawca i serwisant sprzętu komputerowego, 

administrator baz danych i sieci komputerowych; redaktor stron i serwisów internetowych itd.  

Z drugiej strony rozwija się zglobalizowany handel i marketing usług finansowych oraz 

informatycznego i medialno-reklamowego pozycjonowania oraz formatowania rynków 

konsumenckich. Rozwój tych dziedzin, również w województwie katowickim, zależny jest od 

strategii biznesowych tworzonych w ponadnarodowych korporacjach. Działające globalnie 

korporacje, dla obsługi lokalnych rynków rekrutują również z nich zasoby kadrowe, w celu 

implementowania tu projektów biznesowych. Dziedziny zarządzania logistyką, marketingiem 

gospodarczym i komunikacją społeczną i biznesową, doradztwem finansowym i 

ubezpieczeniowym, stają się nowymi zawodami, które znacząco zmieniają struktury 

zatrudnienia w województwie katowickim i śląskim. 

W wyniku dynamicznych zmian technologii wytwórczych opartych na robotyzacji i 

modułowym montażu, na mikroseryjności krótkich cykli produkcji lub zadań projektowych, 

zatraca się ciągłość karier zawodowych. Niweczą one również przydatność wielu zawodów, 

szczególnie dawnych specjalności rzemieślniczych i robotniczych, jak np. kowal, ceglarz, 

zegarmistrz, krawiec, tkacz, formierz, elektromechanik, tokarz, frezer, zecer, introligator, 

maszynistka. Aktywny rynek pracy, wraz z negatywnymi następstwami jego transformacji i 

restrukturyzacji gospodarki (bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniami społecznymi) tworzy 

zapotrzebowanie na nowe zawody w segmentach usług i wsparcia społecznego39 jak np. 

pracownik socjalny, asystent rodziny, doradca zawodowy, strażnik miejski, pracownik 

ochrony, ratownik medyczny, szkoleniowiec, trener personalny. 

                                                           
38 Jak słusznie pisze Witold Morawski kryzys gospodarki socjalistycznej nie wystarczał do upadku 
systemu, bowiem jej niekonkurencyjność kształtowała nasilający się sprzeciw społeczny mas 
pracowniczych i dezintegrację systemu politycznego - W. Morawski, Zmiana instytucjonalna, wyd. 
PWM, Warszawa 1998, s.131. 
39 Rozwój społeczny województwa katowickiego, red. L. Frąckiewicz, wyd. AE, Katowice 1996. 



6. Interesy i społeczne dylematy zawodów w transformacji stosunków pracy 

w województwie śląskim 

 

Spuścizną gospodarki socjalistycznej była określona struktura grup społeczno-

zawodowych, które uzyskiwały autonomiczne uprawnienia i przywileje pracownicze 

gwarantowane ustawowo lub w ramach porozumień branżowych organów państwa ze 

związkami zawodowymi lub stowarzyszeniami reprezentującymi tak zwane zawody wolne i 

zawody twórcze. Były one regulowane odrębnie dla niektórych rodzajów zawodów 

robotniczych, dla grup pracowniczych z określonych branż i dziedzin gospodarki, dla 

zawodów inteligenckich, dla zawodów związanych ze służbami mundurowymi i 

porządkowymi oraz nomenklaturowej kadry kierowniczej w gospodarce i instytucjach 

państwa. Szczególnie zawody inteligenckie, związane z funkcjami publicznymi (nauczyciele, 

sędziowie, prokuratorzy, adwokaci) oraz specjaliści w zawodach zaufania publicznego 

(pracownicy naukowi, lekarze, dziennikarze), wytworzyły korporacyjne statusy, dające im 

prawnie uregulowane przywileje zawodowe. W segmencie zawodów robotniczych również 

tworzono szczegółowe regulacje uprawnień i świadczeń pracowniczych, zależne od ważności 

gospodarczej dziedziny ich zatrudnienia  oraz obciążeń zdrowia o bezpieczeństwa pracownika 

przez warunki środowiska pracy. Przykłady takich uprawnień stanowią ustawowe regulacje 

związane z konkretnymi grupami zawodowymi, jak:  Karta nauczyciela40, Karta górnika41, 

przywileje kolejarzy, uprawnienia służb mundurowych, przywileje posłów i senatorów, 

sędziów, prokuratorów, uprawnienia lekarzy, pielęgniarek, uprawnienia dziennikarzy,  

przywileje rolników. Większość tych uprawnień wciąż utrzymuje się42 pomimo dwóch dekad 

rynkowej transformacji i kształtuje silny opór reprezentujących ich beneficjentów związków 

zawodowych oraz uprzywilejowanych korporacji pracowniczych wobec projektów 

ograniczania lub likwidacji praw nabytych w innych realiach systemowych.  

W każdej strukturze zawodowej i sieci instytucjonalnej dynamikę społeczną 

wyznaczają mechanizmy gier organizacyjnych między ich uczestnikami o kontrolę zasobów 

                                                           
40 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jako wciąż obowiązująca chociaż po 
licznych z jej nowelizacjach w tym z dnia 8 czerwca 2006 r.  podstawa prawna funkcjonowania 
zawodowego nauczycieli. 
41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych 
przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika, które było kontynuacją szeregu regulacji 
poczynając od rozporządzenia z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla 
górników w górnictwie węglowym (Monitor Polski z 1949 r. Nr A—100, poz. 1175, z 1957 r. Nr 69, 
poz. 423 i z 1960 r. Nr 12, poz. 54). 
42 A. Kowalczyk, Zobacz, kto w Polsce ma przywileje, w "FAKT"  nr z 24 listopada 2013 roku. 



(dostęp do władzy, do informacji, awansów zawodowych, a przede wszystkim uprawnień do 

uzyskiwania korzyści materialnych) uzyskiwaną za pomocą złożonych strategii 

zabezpieczania grupowych i jednostkowych interesów43. Szczególnym typem takich strategii 

są ukryte relacje tworzone wokół dysponentów dóbr publicznych, poprzez nieformalne sieci 

wpływu i klientelistycznych powiązań (tak zw. brudne kapitały społeczne), zamienianych na 

korupcyjne korzyści czerpanych w klimacie arogancji przez członków elit korporacyjnych i 

zawodowych44.  

Źródłem podstawowych dylematów grup zawodowych jest zachowanie przywilejów 

pracowniczych - usankcjonowanych, jako karty uprawnień zawodowych lub gwarancje 

niezależności korporacji, oraz wolności zawodów twórczych, w warunkach postępującej 

indywidualizacji karier, narastającej ekonomicznej rywalizacji, oraz profesjonalnej 

konkurencyjności związanej z przyrostem wysoko wykwalifikowanych kadr i zmniejszaniem 

się atrakcyjnych ofert pracy. Czynnikami negatywnie oddziaływującymi na motywacje pracy 

i aktywność zawodową są wciąż niskie uposażenia pracowników, słabe powiązanie jakości 

świadczonej pracy z wynagrodzeniami, wpływ znajomości i kumoterstwa na oceny i awanse 

zawodowe, niski poziom zaufania społecznego a wysoki stopień klientelizmu w relacjach 

biznesowych. Fundamentem gry sprzecznych interesów jest niska kultura polityczna i brak 

etosu służby obywatelskiej wśród elit politycznych. W naszym województwie owe elity są 

szczególnie słabe a nadzorowane przez nie przedsięwzięcia publiczne, jak regionalny 

transport kolejowy i autobusowy, remontowany stadion śląski, budowane autostrady i drogi 

szybkiego ruchu są w stanie świadczącym o degradacji śląskiego etosu pracy. Korupcja 

polityczna (obsadzanie etatów i tworzenie stanowisk w instytucjach dla członków własnych 

ugrupowań) i biznesowa (przyjmowanie łapówek za ustawianie przetargów i zleceń) tworzą 

negatywny klimat dla gospodarowania, niweczą biznesową konkurencyjność i utrudniają 

sprawne włączanie się firm regionu w zglobalizowany obrót gospodarczy na rynkach  

światowych45.  

Równocześnie niska jest sprawność działania instytucji publicznych, służących 

zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli, za organizację których odpowiada władza centralna. Źle 

                                                           
43 Mechanizmy  gier organizacyjnych analizują M. Crozier, E. Friedberg, Człowiek i system. 
Ograniczenia działania zespołowego, wyd. PWN, Warszawa 1982. 
44 Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, red. J. Sztumski, wyd. 
UŚ, Katowice 1995; , oraz Socjologiczne portrety grup społecznych, red. Z. Zagorski, Wyd. UW, 
Wrocław 2002. 
45 A. Z. Kamiński, B, Kamiński, Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji, 
wyd. TRIO i ISP PAN Warszawa 2004, s.272-273 i Z. Dobrowolski, Korupcja w państwie. 
Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Wyd. PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2005. 



jest zorganizowana służba zdrowia; sądownictwo i organy śledcze często naruszają 

europejskie standardy terminowości i rzetelności procesowej. W powiązaniu z dowolnością 

interpretacji prawa pracy, prawa finansowego i podatkowego przez  urzędy skarbowe, 

kształtuje się wśród obywateli poczucie niesprawiedliwości istniejącego ładu 

instytucjonalnego. Sprawność organizacyjna i profesjonalizacja zawodowa nie są 

samoistnymi gwarantami społecznej funkcjonalności pełnienia ról zawodowych.  

Jednym z głównych dylematów przemian rynkowych jest autonomizowanie się 

interesów liderów związków zawodowych, powoływanych dla obrony praw pracowniczych. 

Dawid Ost diagnozował paradoks transformacyjnej klęski NSZZ "Solidarność", której 

przywódcy i działacze legitymizowali reprywatyzację zakładów pracy oraz neoliberalne 

koncepcje polityki społeczno-ekonomicznej46. Oderwanie się liderów związkowych od 

klasowych interesów ogółu robotników, na rzecz obrony pracowniczych przywilejów 

własnych grup zawodowych zróżnicowało w naszym województwie losy załóg z branży 

górniczej i hutniczej. Prywatyzacja hut, następująca pod presją ich bankructwa, zredukowała 

znaczenie społecznego oporu ich załóg przed redukcją pakietów socjalnych i wzrostem 

merytokratycznych kryteriów zindywidualizowanego wynagradzania. W tym procesie  

znajdowano przykłady celowej deregulacji płynności finansowej oraz współdziałanie 

zarządów i hutniczych związków zawodowych w kreowaniu nowych korzyści załóg z 

porozumień prywatyzacyjnych47. Górnictwo węgla kamiennego uległo reformom rządu J. 

Buzka ograniczającym znacząco jego potencjał produkcyjny z 70 kopalń i 416 tys. 

zatrudnionych w 1989 r. do 41 kopalń z 135 tyś, pracowników w 2003 r.48 Utrzymano tu 

jednak publiczną własność, oraz autarkiczne zarządzanie spółkami i holdingami górniczymi 

przez kadrę ukształtowaną w dawnej nomenklaturze branżowych powiązań. Sprzyja to w 

jeszcze większym stopniu tworzeniu sieci układów ze sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami 

zaplecza technicznego i zaopatrzenia kopalń. Obrona zawodowych interesów pracowników 

górnictwa stanowi jedną stronę rzeczywistości społeczno-ekonomicznej a korporacyjne 

interesy działaczy Związków Zawodowych i kadry zarządzającej kopalniami drugą, bardziej 

ukrytą przed pełnym rozpoznaniem pozaformalnych sieci klientelizmu i korupcji 

funkcjonujących w tej strukturze branżowej. Świadczą o nich dziennikarskie informacje z 

                                                           
46 D. Ost, Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, wyd. Literackie 
Muza S.A., Warszawa 2007. 
47 S. Starzyński,  Jak prywatyzowano Polskie Huty Stali? "Dziennik Zachodni" wyd. z dn. 21. 03. 
2006 r. 
48 E. Tkocz, Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w: "Prace Komisji 
Geografii Przemysłu" nr 9, Warszawa-Kraków 2009, s. 33. 



postępowań prokuratorskich i sądowych oraz analizy badaczy brudnych kapitałów 

społecznych49. Związki zawodowe w sektorze prywatnym ulegają erozji i marginalizacji, 

rezygnując z samorządowych i socjaldemokratycznych wartości pracowniczych osłabiają 

także zbiorowy etos pracy a zabezpieczając interesy liderów i odmawiając współpracy z 

konkurencyjnymi organizacjami obniżają społeczny prestiż związków tracąc członków50. 

Szczególną bierność wykazywały związki zawodowe wobec naruszeń praw 

pracowników w sektorze handlu wielko powierzchniowego oraz personelu wielkich 

zagranicznych sieci gastronomicznych i dystrybucyjnych. To w nich szczególnie poważnie 

zarysowały się dylematy związane z zatrudnianiem pracowników na krótkie okresy próbne, 

na niskopłatne umowy cywilne (zwane "śmieciowymi"), które zamiast etatowych gwarancji 

pracy są już w naszym regionie zjawiskami51 powszechnymi. Praca tzw. "czasowników", 

czyli osób zatrudnianych dorywczo przez agencje pośrednictwa pracy, stanowi nie tylko 

interwencyjne uzupełnienie, lecz jest znaczącym członem siły roboczej osłabiającym etatowe 

zatrudnianie profesjonalnych kadr w przemyśle i administracji. Problemy marginalizacji 

segmentów pracowniczych wiążą się również z nowymi wyzwaniami demograficznymi. 

Województwo katowickie jest jednym z najszybciej starzejących się regionów kraju i 

następuje tu silna depopulacja miast aglomeracji, o czym od dawna piszą m.in. socjolog 

Marek Szczepański a także geograf społeczny Jerzy Runge52. Problemy starzenia się 

populacji stanowią fundamentalne wyzwanie dla władz samorządowych województwa jak i 

całego kraju ale wciąż pozostają bez aktywnej strategii ich rozwiązywania. Sądzić należy, że 

depopulacja aglomeracji górnośląskiej i narastające starzenie się ludności spowoduje 

znaczące zmiany na śląskim rynku pracy, aktywizując nowe kategorie zawodów, m.in. w 

organizacji usługach medycznych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla 

seniorów. 

                                                           
49 J. Dziadul, Czyszczenie węgla, "Polityka", wyd. 23 października 2010; MIV,  Afera łapówkarska w 
górnictwie: Korupcja była, a co z procesem? "Dziennik Zachodni", wyd. 06. czerwca 2013; K. 
Gadawska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań 
sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, wyd. UJ, Kraków 2002. J. 
Gardawski analizuje górnicze związki zawodowe i klientelizm w górnictwie jako zjawiska kluczowe 
dla Trudności z restrukturyzacją polskiego przemysłu górniczego, Teksty analityczne wrzesień 2003, 
wyd. Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, wyd. ISP, Warszawa  lipiec 2005. 
50 J. Gardawski, Ewolucja polskich związków zawodowych, w: Polacy pracujący a kryzys...op. cit., 
s.486-490. 
51 R. Muster, Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania zatrudnienia a zjawisko 
pauperyzacji pracowników,  "Studia Socjologiczne" IFiS PAN, Warszawa nr 3 2012, s.30 i n. 
52 M. S. Szczepański, Opel z górniczym pióropuszem.Województwa katowickie i śląskie w procesie 
przemian, wyd. Śląsk, Wyd. III zmienione Katowice 2002; Procesy i struktury demograficzno-
społeczne na obszarze woj. śląskiego w latach 1988-2008, red. J. Runge wyd. Urząd Statystyczny 
Katowice 2010. 
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Gubernia piotrkowska 

ka - jedna z 10 guberni utworzonych w 1867 roku w wyniku 

nowego podziału administracyjnego Królestwa Polskiego. Gubernie były ''jednostkami'' 

administracyjnymi w Rosji i w krajach przez nią zajętych. Wprowadzone zostały przez 

oczątku XVIII wieku, a od 1837 roku stały się

podziału terytorialnego w Królestwie Polskim zastępując województwa. Na czele guberni stał 

mianowany przez cara. 

Gubernia Piotrkowska 

jedna z 10 guberni utworzonych w 1867 roku w wyniku 

nowego podziału administracyjnego Królestwa Polskiego. Gubernie były ''jednostkami'' 

tych. Wprowadzone zostały przez 

ę także jednostkami 

. Na czele guberni stał 

 



1. Powstanie guberni  

 

Gubernia piotrkowska 

Królestwa Polskiego ze stycznia 1867 roku. Była to jedna z kar (sank

styczniowe, które ogarnęło ziemie polskie w latach 1863/1864. Od 1866 roku zacz

ramach polityki unifikacji likwid

Polskiego. W ramach tej reformy, na mocy ukazu carskiego "O zarz

powiatowym", 5 dużych guberni Królestwa podzielono na 10 mniejszych w ramach generał

gubernatorstwa warszawskiego.

 

2. Terytorium  

 

Gubernia piotrkowska 

powstała kosztem guberni 

warszawskiej i radomskiej. Jej 

kształt przypominał długi i 

wąski pas ciągnący się z 

północy na południe. 

Powierzchnia liczyła 12 249 

kilometrów kwadratowych.  

Wchodziły do niej ziemie 

zaboru pruskiego, które w 1807 

roku weszły w skład Księstwa 

Warszawskiego, a w 1815 roku 

w skład Królestwa Polskiego. 

Od północy gubernia 

piotrkowska graniczyła z guberni

Śląskiem, od wschodu z guberni

cesarzy, z Austrią. Stolicą guberni był Piotrków Trybunalski. Gubernia dzieliła si

powiatów (ujezdów) i 150 

Będzinem, brzeziński z miastem powiatowym Brzeziny, 

powiatowym Częstochową, łaski z miastem powiatowym Łaskiem, łódzki z miastem 

powiatowym Łodzią, noworadomski z miastem powiatowym Radomsko (Noworadomsk),  

Gubernia piotrkowska utworzona została w wyniku reformy administracyjnej 

Królestwa Polskiego ze stycznia 1867 roku. Była to jedna z kar (sank

ło ziemie polskie w latach 1863/1864. Od 1866 roku zacz

ramach polityki unifikacji likwidować instytucje świadczące o odrę

Polskiego. W ramach tej reformy, na mocy ukazu carskiego "O zarządzie gubernialnym i 

ych guberni Królestwa podzielono na 10 mniejszych w ramach generał

gubernatorstwa warszawskiego. 

Gubernia piotrkowska 

powstała kosztem guberni 

warszawskiej i radomskiej. Jej 

kształt przypominał długi i 

 z 

północy na południe. 

Powierzchnia liczyła 12 249 

kilometrów kwadratowych.  

iły do niej ziemie 

, które w 1807 

stwa 

Warszawskiego, a w 1815 roku 

w skład Królestwa Polskiego. 

Od północy gubernia 

piotrkowska graniczyła z gubernią warszawską i kaliską, od zachodu z kalisk

wschodu z gubernią radomską i kielecką, a od południa, od tzw. 

 guberni był Piotrków Trybunalski. Gubernia dzieliła si

gmin. Były to powiaty: będziński z miastem powiatowym 

ski z miastem powiatowym Brzeziny, częstochowski

, łaski z miastem powiatowym Łaskiem, łódzki z miastem 

, noworadomski z miastem powiatowym Radomsko (Noworadomsk),  

Mapa powiatu częstochowskiego

utworzona została w wyniku reformy administracyjnej 

Królestwa Polskiego ze stycznia 1867 roku. Była to jedna z kar (sankcji) za powstanie 

ło ziemie polskie w latach 1863/1864. Od 1866 roku zaczęto w 

ębności Królestwa 

dzie gubernialnym i 

ych guberni Królestwa podzielono na 10 mniejszych w ramach generał-

, od zachodu z kaliską i pruskim 

, a od południa, od tzw. trójkąta trzech 

 guberni był Piotrków Trybunalski. Gubernia dzieliła się na osiem 

z miastem powiatowym 

stochowski z miastem 

, łaski z miastem powiatowym Łaskiem, łódzki z miastem 

, noworadomski z miastem powiatowym Radomsko (Noworadomsk),  

Mapa powiatu częstochowskiego 



powiat piotrkowski z miastem powiatowym Piotrkowem Trybunalskim, rawski z miastem 

powiatowym Rawą. Według wielko

noworadomski, a potem piotrkowski, najmniejszy za

przyłączono do guberni gminę

 

3. Władze 

 

Na czele guberni stał 

gubernator, wicegubernator i tzw. 

rząd gubernialny, który otrzymał 

szerokie uprawnienia w kwestiach 

administracyjnych, gospodarczych 

i społecznych. Na czele powiatów 

stali naczelnicy, będący szefami 

administracji oraz stró

przestrzegania prawa i porz

Sprawowali oni nadzór nad 

gminami, gromadami i miastami w 

podległym im powiecie. 

Pierwszym gubernatorem 

piotrkowskim: od 13 stycznia 1867 roku do 28 lutego 1884

Semionowicz  Kachanow, absolwent Akademii Artylerii w Petersburgu i dowódca 3. Brygady 

Artylerii Gwardii w Warszawie od 1864 roku. Wicegubernatorami kolejno byli: od 13 

stycznia 1867 do lutego 1874 roku 

roku do listopada 1883 roku Roman Wasilewicz Essen

kwietnia 1885 roku Władimir Filipowicz Tchor

Nikołaja Aleksandrowicza Zinowjewa

Realizował przy tym koncepcje generał

hamowania rozwoju ziem Królestwa Polskiego. Wicegubernatorami byli wówczas: od 6 do 

16 lipca 1885 roku Aleksandr Andrejewicz Sołncew, a od 16 lipca do 1892 roku Iwan 

Gregoriewicz Podgrodnikow. Kolejnymi gubernatorami piotrkowskimi byli: od 24 marca 

1887 roku do 5 marca 1890 ro

października 1904 roku Konstantin Konstantinowicz Miller, do 2 grudnia 1905 roku 

z miastem powiatowym Piotrkowem Trybunalskim, rawski z miastem 

. Według wielkości obszaru, największym w guberni był powiat 

noworadomski, a potem piotrkowski, najmniejszy zaś powiat łódzki. W 1885 roku

ę Kromołów, dzielnicę obecnego Zawiercia. 

Na czele guberni stał 

rnator, wicegubernator i tzw. 

, który otrzymał 

szerokie uprawnienia w kwestiach 

administracyjnych, gospodarczych 

i społecznych. Na czele powiatów 

cy szefami 

administracji oraz stróżami 

przestrzegania prawa i porządku. 

Sprawowali oni nadzór nad 

miastami w 

podległym im powiecie. 

Pierwszym gubernatorem 

piotrkowskim: od 13 stycznia 1867 roku do 28 lutego 1884 roku został generał lejtnant Iwan 

, absolwent Akademii Artylerii w Petersburgu i dowódca 3. Brygady 

Warszawie od 1864 roku. Wicegubernatorami kolejno byli: od 13 

znia 1867 do lutego 1874 roku Władimir Aleksandrowicz Priewłocki, od 22 marca 18

roku do listopada 1883 roku Roman Wasilewicz Essen, od 6 grudnia 1883 

r Filipowicz Tchorżewski. Kolejnym gubernatorem mianowano 

łaja Aleksandrowicza Zinowjewa, który pełnił tę funkcję do 17 lutego 1887 roku. 

Realizował przy tym koncepcje generał-gubernatora warszawskiego Josifa Hurki, rusyfikacji i  

m Królestwa Polskiego. Wicegubernatorami byli wówczas: od 6 do 

16 lipca 1885 roku Aleksandr Andrejewicz Sołncew, a od 16 lipca do 1892 roku Iwan 

Gregoriewicz Podgrodnikow. Kolejnymi gubernatorami piotrkowskimi byli: od 24 marca 

ca 1890 roku generał lejtnant Aleksandr Władimirowicz Komarow, do 28 

stantin Konstantinowicz Miller, do 2 grudnia 1905 roku 

Mapa powiatu będzińskiego

z miastem powiatowym Piotrkowem Trybunalskim, rawski z miastem 

kszym w guberni był powiat 

 powiat łódzki. W 1885 roku 

roku został generał lejtnant Iwan 

, absolwent Akademii Artylerii w Petersburgu i dowódca 3. Brygady 

Warszawie od 1864 roku. Wicegubernatorami kolejno byli: od 13 

, od 22 marca 1872 

, od 6 grudnia 1883 roku do 24 

. Kolejnym gubernatorem mianowano 

 do 17 lutego 1887 roku. 

gubernatora warszawskiego Josifa Hurki, rusyfikacji i  

m Królestwa Polskiego. Wicegubernatorami byli wówczas: od 6 do 

16 lipca 1885 roku Aleksandr Andrejewicz Sołncew, a od 16 lipca do 1892 roku Iwan 

Gregoriewicz Podgrodnikow. Kolejnymi gubernatorami piotrkowskimi byli: od 24 marca 

leksandr Władimirowicz Komarow, do 28 

stantin Konstantinowicz Miller, do 2 grudnia 1905 roku Michaił 

Mapa powiatu będzińskiego 



Wiktorowicz Arcimowicz, od 25 marca 1906

von Essen, a ostatnim gubernatorem od 16 kwietn

Eduardowicz Jaczewski. Wicegubernatorami byli w 1892 roku Matwiej Wiktorowicz 

Michalewicz, do 1899 roku Boris Aleksandrowicz Ozieriow, do 1902 roku hrabia Aleksandr 

Aleksandrowicz von Lüders

Reinhardt, do 1915 roku generał major Fiodor Erastowicz Fortwengler. 

Pod względem sądowym gubernia dzieliła si

piotrkowski i częstochowski oraz na 43 okr

zajęcia jej obszaru w czasie I wojny 

roku, chociaż część guberni okupowana była ju

 

4. Ludność  

 

W guberni piotrkowskiej zanotowano 

bardzo szybki przyrost ludno

wieku i na początku XX wieku. W 1866 roku 

liczyła około 620 000 mieszka

1874 roku ich liczba wzrosła do 706 606, w 

1886 roku do 927 000, a z cudzoziemcami do 

957 000 mieszkańców.  

Po kolejnych jedenastu latach, według 

spisu z 1897 roku, ludność guberni wynosiła 1 

403 901 mieszkańców, a kolejne powiaty 

zamieszkiwało: będziński –  

czego 86,2% Polaków, 1,0% Rosjan, 1,6% 

Niemców, 10,4% Żydów, brzezi

ludzi, z czego 64,8% Polaków, 1,0% Rosjan, 

14,4% Niemców, 19,4% Żydów, cz

– 159 754 ludzi, z czego 83,3% Polaków, 2,5% 

Rosjan, 1,3% Niemców, 11,9% 

117 685 ludzi, z czego 74,2% Polaków, 2,4% 

Czechów, 12,3% Niemców, 10,8% 

łódzki – 430 305 ludzi, z czego 51,7% Polaków, 

, od 25 marca 1906 roku do 3 kwietnia 1910 roku Anton Ottowicz 

gubernatorem od 16 kwietnia 1910 roku do 1915 roku był Michaił 

. Wicegubernatorami byli w 1892 roku Matwiej Wiktorowicz 

Michalewicz, do 1899 roku Boris Aleksandrowicz Ozieriow, do 1902 roku hrabia Aleksandr 

Aleksandrowicz von Lüders-Weymar, do 1905 roku pułkownik Iwan Aleksandrowicz 

Reinhardt, do 1915 roku generał major Fiodor Erastowicz Fortwengler.  

dowym gubernia dzieliła się na dwa okrę

stochowski oraz na 43 okręgi sądów gminnych. Gubernia istniała do czasu 

I wojny światowej przez wojska niemieckie i austriackie w 1915 

 guberni okupowana była już od 1914 roku. 

W guberni piotrkowskiej zanotowano 

bardzo szybki przyrost ludności końcu XIX 

tku XX wieku. W 1866 roku 

liczyła około 620 000 mieszkańców, a już w 

1874 roku ich liczba wzrosła do 706 606, w 

1886 roku do 927 000, a z cudzoziemcami do 

Po kolejnych jedenastu latach, według 

 guberni wynosiła 1 

ców, a kolejne powiaty 
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rnia istniała do czasu 

przez wojska niemieckie i austriackie w 1915 



1,7% Rosjan, 22,6% Niemców, 23,5% Żydów,  

nowo-radomski – 129 839 ludzi, z czego 88,8% 

Polaków, 2,3% Niemców, 8,2% Żydów, 

piotrkowski – 153 687 ludzi, z czego 78,3% 

Polaków, 1,8% Rosjan, 7,2% Niemców, 11,9% 

Żydów, rawski – 69 573 ludzi, z czego 84,7% 

Polaków, 1,1% Rosjan, 3,7% Niemców, 10,4% 

Żydów. W skali całej guberni było to 72,1% 

Polaków, 1,4% Rosjan, 10,6% Niemców, 

15,2% Żydów. Mężczyzn było  697 096, a 

kobiet 706 8051. Największymi miastami 

guberni były: Łódź – 314 020 mieszkańców, 

Częstochowa – 45 045 mieszkańców, Piotrków 

– 31 182 mieszkańców, Będzin – 23 757 

mieszkańców. Ludność miast stanowiła blisko 

35 procent mieszkańców guberni. Katolikami 

było 1 023 200 mieszkańców guberni, 

prawosławnymi - 22 251 mieszkańców, 

luteranami - 131 398 mieszkańców, kalwinami 

– 2758 mieszkańców, baptystami – 1021 

mieszkańców, mahometanami – 311 mieszkańców, a judaizm wyznawało 222 558 

mieszkańców. W 1910 roku ludność guberni liczyła już 2 063 500, a gęstość zaludnienia 

wynosiła 171 osoby na kilometr kwadratowy.  

W latach osiemdziesiątych XIX wieku w guberni były trzy gimnazja męskie i jedno 

żeńskie, jedna szkoła wyższa rzemieślnicza, dwie szkoły niedzielno-handlowe, dwie szkoły 4-

klasowe miejskie, jedna 2-klasowa i dwie początkowe  2-klasowe oraz 448 szkół 

elementarnych 1-klasowych i 17 szkół niedzielno-rzemieślniczych. Funkcjonowało również 

12 szkół elementarnych żydowskich. Uzupełniały ten system 36 prywatne szkoły (zakłady 

naukowe), w tym 5 żydowskich, 7 szkół prywatnych przy fabrykach oraz 57 kantorów 

augsburskich i reformowanych. W 1885 roku naukę w tych szkołach pobierało 23 955 

chłopców i 15 658 dziewcząt (razem 39 613 uczniów). Opiekę zdrowotną zapewniało w 

guberni latach osiemdziesiątych XIX wieku 87 lekarzy w tym 24 rządowych, 9 weterynarzy 

                                                           
1 http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=56 Rosyjskie dane statystyczne z 1897 roku. 

Mieszkańcy wsi w guberni piotrkowskiej w XIX 

wieku 



oraz 220 felczerów i 114 akuszerek. Funkcjonowały 54 apteki. Było 18 szpitali, w tym  8 

prywatnych na wsiach i przy fabrykach oraz jeden zakład wodoleczniczy w Nowym Mieście 

nad  Pilicą. Działało również 7 przytułków,  3 ochronki dla dzieci katolickich i jedna dla 

dzieci prawosławnych, 13 przytułków i 3 ochronki wiejskie. 

 

5. Gospodarka  

 

Gubernia należała do jednej z najbardziej rozwiniętych gospodarczo w Królestwie 

Polskim.  Poziom rozwoju rolnictwa w guberni uzależniony był od niskiej klasy gruntów. Na 

północy, na terenach nizinnych dominowały grunty piaszczyste, a grunty gliniaste ciągnęły 

się wzdłuż rzeki Pilicy. Rolnictwo dominowało w powiatach piotrkowskim, rawskim, 

brzezińskim, noworadomskim. W 1885 roku na ziemie uprawne przypadało 66,4 procent 

gruntów, reszta były to lasy, krzaki i pastwiska. Poniżej 5 procent zajmowały nieużytki. Ok. 

45 procent gruntów zajmowała większa własność, kolejne 45 procent własność chłopska, a 

ok. 10 procent grunty rządowe i będące własnością instytucji publicznych. Przy czym w 

powiecie będzińskim dominowała własność mniejsza, a w powiatach brzezińskim i 

noworadomskim własność większa. Głównymi uprawami było żyto i kartofle, będące  

surowcem dla 54 gorzelni, 45 browarów i 5 fabryk krochmalu na terenie guberni. Działały też 

dwie cukrownie w Silniczce i Rudzie Pabianickiej. 

Natomiast powiaty będziński i łódzki, należały do najbardziej uprzemysłowionych 

obszarów w Królestwie Polskim. W guberni, za sprawą Łodzi, dominował przemysł 

bawełniany. W Tomaszowie rozwinął się natomiast przemysł sukienniczy. W powiecie 

będzińskim rozwijał się wielki ośrodek górniczo-hutniczy, tzw. Zagłębie Dąbrowskie, 

korzystające z bogatych pokładów węgla kamiennego. W 1885 roku cała produkcja 

przemysłowa guberni wynosiła 84 625 000 srebrnych rubli, z czego wartość produkcji hut i 

kopalń wynosiła 12 020 000 srebrnych rubli, a przemysłu bawełnianego, jedwabniczego i 

lnianego 38 548 000 srebrnych rubli oraz wełnianego 17 458 000 srebrnych rubli. W tym 

samym roku przemyśle znajdowało zatrudnienie 70 481 ludzi. 95 fabryk w guberni 

zatrudniało wówczas powyżej 100 robotników (najwięcej w powiecie będzińskim – 35 i w 

Łodzi – 28), działało 26 kopalń. Rozwijał się również handel dostarczający przede wszystkim 

surowce fabrykom i zajmujący się zbytem ich produkcji. W 1885 roku surowców krajowych 

zakupiono na sumę 22 561 000 srebrnych rubli, a zagranicznych na sumę 25 636 000 



srebrnych rubli2. Na początku XX wieku obroty całego handlu w guberni kształtowały się na 

poziomie między 100 000 000 a 120 000 000 srebrnych rubli. Ułatwiał handel fakt, iż przez 

obszar guberni biegł kluczowy szlak kolejowy tzw. Kolej Warszawsko-Wiedeńska. 

Uruchomiono ją w 1848 roku, z przejściem do austriackiej Galicji w Granicy (Maczkach), a 

w 1859  roku zbudowano łącznik tej linii z siecią kolei na pruskim Śląsku, ze stacją graniczną 

w Sosnowcu. Sieć kolejową na terenie guberni uzupełniła otwarta w 1885 roku szerokotorowa 

Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska. Natomiast Łódź z Warszawą połączyła w 1902 roku 

prywatna kolej Warszawsko-Kaliska, która w 1906 roku otrzymała łącznik z siecią kolei 

niemieckich. Natomiast dwie główne rzeki guberni, Pilica i Warta na jej obszarze nie były 

spławne.  

Dynamiczny rozwój przemysłu guberni w Zagłębiu Dąbrowskim nastąpił na 

przełomie wieków XIX i XX dzięki wielkim inwestycją kapitału francuskiego, który 

stopniowo wypierał kapitał niemiecki z Górnego Śląska obecny na tym obszarze od lat 50-

tych XIX wieku. Przemysł rozwijał się pod wpływem rosnącego zapotrzebowania na rynku 

wewnętrznym na paliwo mineralne – węgiel oraz na surówkę żelaza. Niewątpliwie na 

szybkość tego rozwoju wpłynęły cła protekcyjne zabezpieczające przemysł przed konkurencją 

okręgu Górnośląskiego. Wydobycie węgla zwiększyło się w latach 1870-1900 

dwunastokrotnie (z 3 200 000 do 38 400 000 ton). Wydobywano  wówczas węgiel w ok. 30 

kopalniach zarządzanych przez 9 a po 1900 roku przez 6 wielkich towarzystw akcyjnych. 

Produkcja surówki żelaza wzrosła w latach 1880-1900 z 400 000 do 3 600 000 ton. W 

górnictwie węglowym Zagłębia Dąbrowskiego przodowało początkowo Gwarectwo Hrabiego 

Renarda przekształcone w Towarzystwo Przemysłowo Górnicze Hrabiego Renarda. Posiadało 

ono 3 kopalnie węgla w Sielcach koło Sosnowca, walcownie rur, dobra ziemskie w Będzinie, 

elektrownie w Sosnowcu oraz zakłady przetwórcze (browar, młyn). Po 1890 roku na czołowe 

miejsce wysunęło się Towarzystwo Sosnowieckie Kopalń i Zakładów Hutniczych założone 

przez kapitał francuski (Société Anonyme des Charbonnages Mines et Usines de Sosnowice - 

4 250 000 srebrnych rubli). Obok kopalń węgla zarządzało ono kopalniami rudy galmanu, 

hutą cynku, walcownią w Zagórzu i warsztatami mechanicznymi w Niwce. Obok nich 

działało Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych reprezentujące 

początkowo kapitał krajowy. Hutnictwo cynku (60 000 ton  w 1900 roku) opanowały 

Towarzystwo Sosnowieckie i Towarzystwo Francusko-Rosyjskie. Przemysł metalurgiczny i 

metalowy rozwijał się nie tylko dzięki zapotrzebowaniu rynku Królestwa Polskiego 

                                                           
2 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa 1887, t. 8, s. 
202-205. 



(budownictwo kolejowe, przemysłowe i miejskie), ale przede wszystkim dzięki eksportowi na 

rynek rosyjski. To było też siła przyciągającą na teren Zagłębia Dąbrowskiego kapitał 

zagraniczny. W tym samym czasie w Łodzi rosły fortuny wielkich przemysłowców: 

Scheiblerów, Grohmanów i Poznańskich. W 1872 roku powstał z inicjatywy Karola 

Scheiblera Bank Handlowy w Łodzi. W 1880 roku zatwierdzony został statut pierwszej w 

Łodzi spółki akcyjnej - Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych K. Scheiblera. 

Następny był Ludwik Geyer, którego firma w 1885 roku przekształcona została w spółkę 

akcyjną: Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych L. Geyera. Od 1872 roku Izrael 

Poznański wzniósł tkalnię bawełny, a następnie przędzalnię, bielnik, apreturę, farbiarnię, 

drukarnię tkanin i szereg obiektów pomocniczych, takich jak gazownia, odlewnia żelaza, 

oddział budowy maszyn. Obiekty te wraz z osiedlem robotniczym, szpitalem, szkołą i 

sklepami tworzyły tzw. dzielnicę fabryczną Poznańskiego. W 1899 roku na tej bazie 

powołano Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznańskiego. Od lat 

siedemdziesiątych powstawały w Łodzi coraz większe budynki fabryczne i wspaniałe pałace 

fabrykantów, np. Roberta Bidermanna, Juliusza Heinzla, Markusa Silbersteina, itp.  

Rozwijały się nowe gałęzie przemysłu. W 1914 roku Łódź osiągnęła pół miliona 

mieszkańców. Wszystko to czyniło z obszarów guberni piotrkowskiej centrum industrializacji 

Królestwa Polskiego. W guberni funkcjonowało na przełomie wieków XIX i XX  3 500 

fabryk i zakładów zatrudniających 160 000 robotników, z produkcją kształtującą się na 

poziomie 150 000 000 srebrnych rubli. 
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Tomasz Spórna, Weronika Dragan 

Górnośląski Okręg Przemysłowy 

 

Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) położony w centralnej części województwa 

śląskiego to obszar o największej koncentracji zakładów przemysłowych w Polsce. Rozwój 

przemysłu na tym obszarze rozpoczął się na przełomie XVIII i XIX wieku i związany był z 

bogatymi złożami surowców mineralnych, tj. rudami cynku i ołowiu, srebra oraz węgla 

kamiennego. Jego gwałtowna industrializacja miała miejsce w II połowie XIX wieku oraz w 

latach 1945–1989. 

 

1. Położenie oraz nazwa 

 

Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) to największy w Polsce i jeden z 

największych w Europie obszarów przemysłowych. GOP położony jest na Wyżynie Śląskiej 

będącej częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Otoczony doliną Odry, Wisły, górnej Warty. 

Administracyjnie obszar GOP-u położony jest w centralnej części województwa śląskiego. Na 

jego obszarze w 2012 r. znajduje się 9 miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. 

osób. Tworzą one wraz z mniejszymi miastami zespół osadniczy –konurbację katowicką 

(górnośląsko-zagłębiowską). Do dużych miast GOP-u zaliczamy: Katowice (307,2 tys. 

mieszkańców), Sosnowiec (213,5 tys.), Gliwice (186,2 tys.), Zabrze (179,4 tys.), Bytom 

(174,7 tys.), Rudę Śląską (142,3 tys.), Tychy (129,1 tys.), Dąbrowę Górniczą (124,7 tys.) i 

Chorzów (111,2 tys. mieszkańców). 

Nazwa – Górnośląski Okręg Przemysłowy odnosi się do koncentracji przestrzennej 

zakładów przemysłowych, głównie reprezentujących branże przemysłu tradycyjnego 

(górnictwo, hutnictwo żelaza, hutnictwo metali nieżelaznych, przemysł maszynowy, 

elektrotechniczny, środków transportu, metalowy, chemiczny). Jest terminem odnoszącym się 

do struktury gospodarczej regionu. Błędem jest nazwanie zespołu miast konurbacji 

katowickiej, tj. układu osadniczego – GOP-em (terminem z geografii przemysłu). W związku 

z przemianami gospodarczymi zachodzącymi w Polsce po 1989 r. nazwa GOP coraz bardziej 

staje się terminem historycznym. Świadczyć o tym może, w porównaniu do okresu przed 

transformacją gospodarczą (1945–1989), zmniejszająca się po 1989 r. liczba zakładów 

przemysłowych i osób zatrudnionych w przemyśle. Także dosłowna interpretacja każdego z 

członu nazwy Górnośląski Okręg Przemysłowy jest nieadekwatna z rzeczywistością. Obszar 



ten położony jest na terenie będącym historycznie częścią Górnego Śląska oraz Małopolski 

(Zagłębia Dąbrowskiego), tworzył on koncentrację zakładów przemysłowych przypominającą 

kształtem elipsę. Natomiast na początku XXI w. dominującym sektorem zatrudniania 

mieszkańców centralnej części województwa śląskiego (GOP-u) stał się sektor III, tj. usługi. 

W 2012 r. obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w jego granicach z lat 60. 

XX w. (powierzchnia ok. 2850 km² wraz z Jaworznem i Sławkowem) zamieszkuje 2,37 mln 

mieszkańców. Jest to obszar o największej gęstości zaludnienia w kraju (średnio 833 os./km², 

wobec 123 os./km2 dla obszaru Polski). Największą gęstością zaludnienia charakteryzują się 

centralna część GOP, miasta tworzące rdzeń konurbacji katowickiej (średnio ok. 1500 

os./km²). Do miast o największej gęstości zaludnienia zaliczyć można Świętochłowice (4029 

os./km²), Chorzów (3369), Siemianowice Śląskie (2782), Bytom (2532), Sosnowiec (2346), 

Zabrze (2243), Czeladź (2084 os./km²). 

Granice GOP według opracowania Powierzchnia objęta 
opracowaniem km2 

Plan Regionalny GOP zatwierdzony 
Uchwałą Prezydium Rządu z dnia 

6.06.1953 r. 

2373,6 (obszar „A” – 704; obszar 
„B” – 1669) 

Ekspertyza (wraz z Aneksem) opracowana 
przez Wojewódzką Pracownię Planów 
Regionalnych w Katowicach w marcu 

1957 r. 

1965,0 

Plan Generalny Zespołu Miast i Osiedli 
GOP opracowany przez Wojewódzką 

Pracownię Urbanistyczną w Katowicach w 
maju 1962 r. 

787,2 

Publikacje statystyczne Głównego Urzędu 
Statystycznego z lat 60. XX w. 

2694,0 

Tab. 1. Powierzchnia Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wg wybranych opracowań z lat 50. i 
60. XX wieku. 

Według opracowań z lat 50. i 60. XX w. powierzchnia Górnośląskiego Obszaru 

Przemysłowego w zależności od przyjętej delimitacji waha się od 787,2 do 2694,0 km² (ryc. 

1; tab. 1). Granice GOP-u były wielokrotnie zmieniane. Wpływ na to miały zmiany w celach 

planowania regionalnego, podporządkowanego rozwojowi gospodarczemu i urbanistycznemu 

regionu. 

W granicach Planu Regionalnego GOP-u zatwierdzonego w 1953 r., obszar GOP-u 

podzielono na dwie części: obszar „A”, tzw. centralny oraz obszar „B” tworzący strefę 

zewnętrzną będącą rezerwą dla rozbudowywanego przemysłu oraz osadnictwa miejskiego. 



Według niektórych opracowań obszar GOP obejmuje historyczną górnośląską część 

konurbacji katowickiej oraz obszar konurbacji katowickiej1 zajmując 7650 km². W niektórych 

opracowaniach GOP jest częścią śląsko-krakowskiego okręgu przemysłowego2 obejmującego 

województwo śląskie oraz powiat kędzierzyńsko-kozielski, olkuski, chrzanowski, 

oświęcimski, wadowicki, krakowski, myślenicki i miasto Kraków. 

 

2. Przesłanki powstania i rozwoju przemysłu 

 

Bezpośrednią przyczyną rozwoju 

przemysłu na obszarze centralnej części 

współczesnego obszaru województwa 

śląskiego (GOP-u) były zalegające w 

podłożu bogate złoża surowców 

mineralnych. Obszar GOP jest częścią 

Górnośląskiej Niecki Węglowej o 

powierzchni ok. 5,4 tys. km² (w Polsce ok. 

4,5 tys. km²) w kształcie trójkąta, którego 

wierzchołki opierają się o Tarnowskie 

Góry na północy, Ostrawę na południu i 

Krzeszowice na wschodzie. Złoża węgla 

kamiennego pochodzące z górnego 

karbonu, na obszarze GOP przykryte są 

utworami wapiennymi i dolomitami 

triasowymi o przeciętnej grubości 100–200 

m. Złoża Zagłębia Górnośląskiego są 

jednymi z najbogatszych w Europie. 

Zasoby położone do głębokości 1000 m 

szacowane są na ok. 70 mld ton. 

Na obszarze GOP znajdują się 

także rudy cynku i ołowiu – obecnie nieeksploatowane (w rejonie bytomskim, chrzanowskim 

i na obszarze Dąbrowy Górniczej), złoża dolomitów triasowych (występują w Garbie 

                                                           
1 Z. Makieła, Górny Śląsk, Regiony Polski, WSiP, Warszawa 1999, s. 81. 
2 Geografia społeczno-gospodarcza Polski, red. H. Rogacki, PWN, Warszawa 2007, s. 342-344. 

Ryc. 1. Granice Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego na tle kolejnych opracowań(w 

granicach województwa katowickiego z lat 1951–

1975). 



Tarnogórskim i Pagórach Jaworznickich) oraz złoża wapieni i margli, piasków 

podsadzkowych, żwirów i glin. Oprócz czynników przyrodniczych, na rozwój przemysłu 

GOP-u wpływ miała także polityka gospodarcza państw zaborczych, granica państwowa oraz 

duże zasoby miejscowej siły roboczej. 

U schyłku XVIII wieku na obszarze Tarnowskich Gór i Bytomia rozwijało się 

górnictwo rud ołowiu (towarzyszący im cynk wyrzucano na hałdy) i żelaza. Było ono jednak 

zbyt prymitywne, aby stać się głównym inicjatorem rozwoju tego obszaru. Węgiel kamienny 

pozyskiwany był natomiast sposobem odkrywkowym, a małe jego ilości nie odgrywały 

większej roli gospodarczej. Rozwój górnictwa był niemożliwy głównie z powodów 

technologicznych, gdyż nie umiano poradzić sobie z wodą zalewającą szyby i sztolnie 

(Długoborski, 1960). W 1787 r. największymi miastami późniejszego GOP były Gliwice 

(1872 mieszkańców), Bytom (1642) i Tarnowskie Góry (1596). 

Na rozwój przemysłowy dzisiejszego GOP-u wpłynęły czynniki polityczne i 

technologiczne, zapoczątkowane przez rząd pruski. Do głównych czynników należy uznać 

formalne zniesienie poddaństwa chłopów (1807), prawo o miastach (1807) restytuujące 

samorząd miejski oraz zniesienie przymusu cechowego, prawa składu i mili (1810). Ogromne 

znaczenie dla rozwoju górnictwa miało wprowadzone przez króla Prus Fryderyka II 

Wielkiego prawo górnicze (w 1769 roku). Dawało ono każdej osobie posiadającej koncesje, 

prawo do poszukiwania i eksploatacji minerałów. Właścicielowi gruntu, na którym odkryto 

złoża surowców zapewniało udziały w ewentualnym ich wydobyciu. Natomiast reformy 

gospodarcze w zaborze rosyjskim zostały wprowadzone później, tj. w II poł. XX wieku. 

Pierwsze wzmianki o wydobyciu węgla kamiennego na tym terenie pochodzą z 

pierwszej połowy XVI w. i odnoszą się do okolic dzisiejszej Rudy Śląskiej (pola węglowego 

późniejszej kopalni „Walenty Wawel”)3. Do najstarszych kopalń węgla kamiennego na 

obszarze późniejszego GOP można zaliczyć kopalnie: „Murcki” w Katowicach (wydobycie 

węgla w tym miejscu odbywało się już od połowy XVII w.), „Wawel” w Rudzie Śląskiej (rok 

rozpoczęcia eksploatacji 1770), „Reden” w Dąbrowie Górniczej (1785), „Hoym”/”Tadeusz” 

w okolicach Strzyżowic/Psar, „Król” w Królewskiej Hucie (1791), „Królowa Luiza” w 

Zabrzu (1791), „Dar Karola” w Mysłowicach (1794), „Amalia” w Zabrzu (1797)4. 

Na większą skalę eksploatacja węgla kamiennego możliwa była dzięki zastosowaniu 

w przemyśle pierwszych nowinek technicznych. Użycie maszyny parowej (pierwszą 

                                                           
3 M. Pukowska-Mitka, Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, wyd. UŚ, Katowice 
2002, s. 29. 
4 J. Jerzy, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, ŚIN, Katowice 1984. 



sprowadzono Odrą w 1787 roku z Anglii do kopalni rud srebra i ołowiu Fryderyk w 

Strzybnicy – dzisiejsza dzielnica Tarnowskich Gór) zapoczątkowało, na obszarze dzisiejszej 

konurbacji katowickiej, eksploatację rud w rozwijających się ośrodkach przemysłowych. 

Wzrost wykorzystywanych w przemyśle maszyn parowych pociągnął za sobą zużycie węgla, 

a to sprzyjało powstawaniu nowych kopalń. 

Ważne było także otwarcie fiskalnej (państwowej) kopalni węgla kamiennego 

Królowa Luiza koło Zabrza w 1791 roku. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na rozwój 

przemysłu na tym obszarze było zastosowanie nowo poznanej metody wytopu żelaza z rud, za 

pomocą koksu. W wyniku tego powstało wiele nowoczesnych koksowni i hut żelaza. Nowo 

poznana metoda wytopu żelaza została zastosowana w hucie „Mała Panew” oraz w hucie 

"Królewskiej". Ważnymi wydarzeniami dla rozwoju przemysłu było wynalezienie muflowej 

metody wytopu cynku (odkrycie J.Ch. Ruhberga). Po raz pierwszy nową metodę zastosowano 

w hucie księcia pszczyńskiego w Wesołej, rozpowszechnione po 1810 r., stało się przyczyną 

gwałtownego rozwoju tego przemysłu. Około 1840 r. uruchomiono wiele hut cynku, które 

posługiwały się miejscowymi rudami. Uległy one jednak w większości wypadków likwidacji 

po niedługim istnieniu. Równocześnie powstawały walcownie blach, szyn i innych fabryk. W 

szczególności rósł popyt na węgiel, najpierw za sprawą hutnictwa cynku i ołowiu, a następnie 

dzięki rozwoju kolei żelaznej. 

Warte uwagi jest podkreślenie tempa zmian na obszarach objętych silną 

industrializacją. Jak pisze M. Bytnar-Suboczowa5: ''tempo rozwoju przemysłu w okręgu 

bytomskim było tak wielkie, że w połowie XIX w. regencja opolska wynikami 

produkcyjnymi, ilością robotników, a przede wszystkim zdolnością produkcyjną swych 

przedsiębiorstw górowała nad Westfalią, nieznacznie ustępując jej tylko w hutnictwie''. O 

rozwoju górnośląskiego przemysłu świadczyć może także wzrost liczby zatrudnionych w 

górnictwie w 1852 r. – 14 296 osób, a  w 1882 r. było to już 203 570 osób. 

Istotnie na rozwój przemysłowy dzisiejszego GOP-u wpłynął rozwój kolei żelaznej. 

Pierwszy szlak kolejowy: Wrocław – Opole – Kędzierzyn – Gliwice – Katowice – Mysłowice 

wybudowano w latach 1842-1846, natomiast w latach 1853-1856 wybudowano drugi tor. 

W 1769 r. wydobycie węgla kamiennego na Górnym Śląsku wynosiło zaledwie 367 

ton (początek statystyki węglowej). Do 1780 r. wydobywano rocznie mniej niż 1 tys. ton 

węgla, na początku XIX w. roczne wydobycie przekroczyło 100 tys. ton (1806 r.), 500 tys. 

ton osiągnęło w 1838 r., a pod koniec XIX w. osiągnęło wartość 10 mln ton (1879 r.). W 

                                                           
5 M. Bytnar-Suboczowa, Zagadnienie ludnościowe na Górnym Śląsku w latach 1914-1950, w: Górny 
Śląsk. Prace i Materiały Geograficzne, red.  A. Wrzosek, Wyd. Literackie, Kraków 1955, s. 309. 



wieku XX przekroczyło 50 mln ton (1926 r.), a w 1943 r. wynosiło 86,6 mln ton. Łącznie w 

latach 1769–1995 w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wydobyto 9,7 mld ton węgla 

kamiennego6. W 1938 r. w wyniku długotrwałego kryzysu w gospodarce na obszarze GOP 

czynnych było 60 kopalń. W porównaniu z 1923 r. ich liczba uległa zmniejszeniu z ponad 

100. 

 

3. Inwestycje przemysłowe w latach 1945-1989 

 

Intensywny rozwój przemysłowy kontynuowany był po 1946 r. Na przełomie lat 60. i 

70. XX w. GOP dostarczał ponad 70% krajowej produkcji węgla, ponadto hutnictwo żelaza 

dostarczało 35% krajowej produkcji surówki żelaza oraz 45% wyrobów walcowych7. Pomimo 

prób deglomeracji GOP-u (lata 50. XX w.), największą koncentracją kopalń oraz hut 

charakteryzowały się miasta rdzenia konurbacji katowickiej (miasta od Gliwic na zachodzi po 

Dąbrowę Górniczą na wschodzie). W końcu lat 70. XX w. na obszarze o promieniu 22,5 km 

od centrum GOP (Katowic), obejmującym 1590 km², koncentrowało się 83,2% terenów 

górniczych, 93,3% terenów hutniczych i 92,3% terenów użytkowanych przez pozostałe 

gałęzie przemysłu8. Okres silnej industrializacji przejawiał się m.in. we wzroście wydobycie 

węgla kamiennego. W 1979 r. w Polsce, osiągnięto największe wydobycie węgla 

kamiennego, wynosiło ono 201 mln ton (w 1946 r. – 47,3 mln ton). We wrześniu 1971 r. 

Prezydium Rządu PZPR przyjęło decyzję o budowie Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej – 

największej inwestycji Polski Ludowej (w 1976 r. pierwszy spust surówki z wielkiego pieca). 

W latach 1945–1989 na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego powstały 

liczne zakłady przemysłowe. Do ważniejszych nowopowstałych zakładów z branż przemysłu 

ciężkiego możemy zaliczyć9: 

• górnictwo: Kopalnie Węgla Kamiennego: „Ziemowit” w Tychach (dzisiaj Lędziny), 

„Wesoła” w Mysłowicach (obecnie KWK „Mysłowice-Wesoła”), „Halemba” w 

Rudzie Śląskiej (obecnie KWK „Halemba-Wirek), „Piast” w Tychach (dzisiaj Bieruń), 

                                                           
6 M. Pukowska-Mitka, Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, wyd. UŚ, Katowice 
2002, s. 32, 35. 
7 T. Zieliński, Człowiek a środowisko geograficzne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, 
Dokumentacja Geograficzna, z. 3, 1971, s. 12. 
8 M. Tkocz, Tereny przemysłowe w strukturze przestrzennej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 
Geographia. Studia et Dissertationes, 15, 1991, s. 105-118. 
9 A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Jak powstawały i jak upadały zakłady 
przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów budowanych w PRL-u, Muza SA, Warszawa 
2013. 



„Śląsk” w Rudzie Śląskiej (obecnie KWK „Wujek” Ruch Śląsk.), „Staszic” w 

Katowicach (obecnie KWK „Murcki-Staszic”), „Kościuszko-Nowa” w Jaworznie 

(poł. w 1963 r. z KWK „Bierut” pod nazwą KWK „Jaworzno” zliwk.), „Julian” w 

Piekarach Śląskich (obecnie KWK „Piekary”), „Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej 

(obecnie KWK „Halemba-Wirek), „Mortimer-Porąbka” w Sosnowcu (zlikw.); 

• hutnictwo: Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice”, Zakład Koksowniczy 

„Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej, Kombinat Koksochemiczny w Zabrzu, Huty Szkła: 

„Orzesze” (obecnie w ramach POL-AM-PACK S.A.) w Orzeszu, „Szczakowa” w 

Jaworznie (zlikw.); Hutnictwo żelaza, cynku i ołowiu. Huta Katowice w Dąbrowie 

Górniczej; Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” w Miasteczku Śląskim; Mikrohuta w 

Dąbrowie Górniczej; Huta Kościuszko w Chorzowie (zlikw.); Huta Bobrek w 

Bytomiu (zlikw.); Huta Siemianowice w Siemianowicach Śląskich (zlikw.); 

Walcownia Miedzi w Katowicach (zlikw.); 

• budownictwo: Wytwórnie Elementów Wielkopłytowych w Siemianowicach Śląskich 

(zlikw.), Bytomiu (zlikw.), Zabrzu (zlikw.), Jaworznie, Chorzowie; Fabryki Domów 

(zlikw.) w Będzinie, Gliwicach, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Tychach, Sosnowcu; 

Poligonowe Wytwórnie Elementów Wielkopłytowych (zlikw.) w Rudzie Śląskiej, 

Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu; Zakład Betonów Komórkowych w Będzinie; 

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Przemysłu Węglowego w Katowicach;  

• przemysł mineralny: w tym przemysł materiałów budowlanych: Zakład Produkcji 

Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach (obecnie z siedzibą w Gliwicach) oraz 

przemysł szklarski i ceramiczny: Huta Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w 

Dąbrowie Górniczej, Zakłady Ceramiki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej; 

• przemysł chemiczny: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Odczynniki 

Chemiczne w Gliwicach (obecnie Avantor Performance Materials Poland S.A.); 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Gliwicach (obecnie Izo-Erg S.A.); 

• przemysł elektromaszynowy: Zakłady Urządzeń Komputerowych "MERA-ELZAB" 

w Zabrzu (obecnie ELZAB S.A.); Fabryka Silników Małej Mocy „Silma” w 

Sosnowcu (zlikw.; obecnie Expo Silesia); Zakłady Przewodów Nawojowych w 

Będzinie (obecnie Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.); Fabryka 

Transformatorów „Mefta” w Mikołowie (obecnie Schneider Electric Energy Poland 

Sp. z o.o); Zakład Elektronicznej Aparatury Medycznej w Zabrzu (obecnie Instytut 

Techniki i Aparatury Medycznej ITAM); 



• przemysł maszynowy: Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w 

Tarnowskich Górach (obecnie Grupa FAMUR); Zakłady Aparatury Chemicznej 

„Wimach” w Katowicach (zlikw.; obecnie Euro-Centrum Park Przemysłowy); 

Fabryka Palenisk Mechanicznych w Mikołowie (obecnie FPM S.A.); Fabryka 

Urządzeń Klimatyzacyjnych „Gliwent” w Gliwicach (zlikw.); Przedsiębiorstwo 

Produkcji Sprzętu Termicznego w Katowicach (zlikw.); Zakłady Remontowo-

Montażowe Przemysłu Metali Nieżelaznych „Montomet” w Piekarach Śląskich 

(zlikw.); Centralne Zakłady Naprawcze Budownictwa Górniczego w Mysłowicach 

(zlikw.); Fabryka Maszyn Górniczych „Famur” w Katowicach; Zakład Remontowy 

Energetyki w Katowicach;  

• przemysłu motoryzacyjnego – Zakład Sprzętu Motoryzacyjnego w Sosnowcu (obecnie 

Grupa Magneti Marelli); Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach (obecnie 

FIAT Polska S.A.); 

• Elektrownie: Łagisza w Będzinie, Jaworzno I,II,III w Jaworznie; Halemba w Rudzie 

Śląskiej; elektrociepłownie: w Będzinie, Bytomiu, Katowicach, Łaziskach Górnych 

(zlikw.), Tychach. 

• Ponadto rozwijał się przemysł spożywczy oraz lekki (m.in.: Zakłady Odzieżowe 

Górnictwa i Energetyki w Rudzie Śląskiej, zlikw. oraz Zakłady Obuwnicze w 

Będzinie, zlikw.). 

 

4. Górnośląski Okręg Przemysłowy po 1989 roku 

 

Znaczna część zakładów przemysłowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w 

okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej została zamknięta. W 2012 r. do największych 

przedsiębiorstw z obszaru GOP zaliczamy firmy z branży energetyki i ciepłownictwa (GK 

Tauron Polska Energia S.A.), surowców i paliw (Kompania Węglowa S.A.; Katowicki 

Holding Węglowy S.A., Węglokoks S.A.) farmaceutyków i kosmetyków (GK Farmacol 

S.A.), motoryzacji, przemysłu maszynowego i metalowego10. 

W 2012 r. na obszarze GOP działa 18 kopalń. Pięć kopalń wchodzi w skład 

utworzonego w 1993 r. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.: KWK Mysłowice-Wesoła 

w Mysłowicach oraz 4 katowickie kopalnie, tj. KWK Murcki, KWK Staszic, KWK 

Wieczorek, KWK Wujek. Jedenaście kopalń utworzonej w 2003 r. Kompani Węglowej S.A.: 

                                                           
10 http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show/region:12 Lista 500 Polityki 



KWK Ziemowit (Lędziny), KWK Piast (Bieruń), KWK Bolesław Śmiały (Łaziska Górne), 

KWK Pokój, KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek Ruch „Halemba”, KWK Halemba-

Wirek Ruch „Wirek” (Ruda Śląska), KWK Sośnica-Makoszowy (Zabrze), KWK Bobrek-

Centrum Ruch „Bobrek”, KWK Bobrek-Centrum Ruch „Centrum” (Bytom), KWK Piekary 

(Piekary Śląskie). Jedna kopalnia utworzonego w 2005 r. Południowego Koncernu 

Węglowego S.A. – KWK Sobieski (Jaworzno) oraz dwie kopalnie sp. z o.o., tj. KWK 

Kazimierz-Juliusz (Sosnowiec) oraz Zakład Górniczy SILTECH (Zabrze). 

Miasto (powyżej 100 tys. 
Mieszkańców) 

Struktura Pracujących 
rolnictwo przemysł usługi 

Katowice 0,1 32,4 67,4 
Sosnowiec 0,3 32,7 67,1 

Gliwice 0,5 38,8 60,7 
Zabrze 0,3 36,1 63,7 
Bytom 0,3 34,3 65,4 

Ruda Śląska 0,5 42,5 57,0 
Tychy 0,6 42,9 56,5 

Dąbrowa Górnicza 0,9 49,4 49,7 
Chorzów 0,4 28,1 71,5 

Tab. 2. Struktura pracujących w największych miastach GOP w 2010 roku. 

Przemysł hutniczy w 2012 r. na obszarze GOP reprezentowany jest m.in. przez huty 

będące własnością firmy ArcelorMittal Poland (obecnie są jej oddziałami). Zaliczają się do 

nich huty: w Chorzowie (dawna Huta Królewska), w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta 

Katowice), w Sosnowcu (dawna Huta Cedler) oraz w Świętochłowicach (dawna Huta 

Florian). Ponadto w Chorzowie mieści się Huta Batory Sp. z o.o., Walcownia Blach Grubych 

„Batory” (HW Pietrzak Holding), Kuźnia Batory Sp. z o.o. (grupa Alchemia S.A.). W 

Bytomiu Zakład Huta Zygmunt (w ramach Zamet Budowa Maszyn S.A.). W Dąbrowie 

Górniczej mieści się także Huta Bankowa (grupa Alchemia S.A.) oraz BHH Mikrohuta, w 

Gliwicach – Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. oraz Huta Łabędy S.A., w Katowicach – Ferrum 

S.A., w Łaziskach Górnych – Huta Łaziska S.A., w Rudzie Śląskiej – Huta „Pokój”, w 

Sosnowcu – Huta Buczek Sp. z o.o., w Zabrzu – Huta Zabrze S.A. oraz w Miasteczku 

Śląskim – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Przemysł metalowy reprezentuje m.in. GK 

Bowim S.A. w Sosnowcu. 

Przemysł koksowniczy reprezentowany jest m.in. przez Koksownie „Przyjaźni” w 

Będzinie oraz Koksownie „Jadwiga” w ramach Kombinatu Koksochemicznego S.A. w 

Zabrzu. 



Przemysł energetyczny reprezentują elektrownie Tauron Wytwarzanie S.A. 

(zawiązane w 2000 r. pod nazwą Południowy Koncern Energetyczny S.A., od 2011 r. zmiana 

nazwy) wchodzącej w skład holdingu TAURON Polska Energia S.A. W jego strukturze z 

obszaru GOP znajdują się elektrownie: „Jaworzno III”, „Łaziska” (Łaziska Górne), „Łagisza” 

(Będzin), „Halemba” (Ruda Śląska). W 2013 r. w skład grupy Tauron Ciepło S.A. wchodzą 

elektrociepłownie: Zakład Wytwarzania Nowa (Dąbrowa Górnicza), Zakład Wytwarzania 

Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy. 

Przemysł maszynowy skupiony jest głównie wokół przedsiębiorstw produkujących 

sprzęt dla górnictwa, m.in.: GK Kopex S.A. oraz Grupa Famur S.A. (Katowice) oraz 

przemysł elektromaszynowy m.in. grupa GK Introl S.A. (z siedzibą w Katowicach). 

Przemysł chemiczny reprezentowany jest m.in. przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 

w Chorzowie, Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. w Jaworznie, Avantor Performance 

Materials Poland S.A. (d. POCH S.A) w Gliwicach. Do największych firm budowlanych z 

obszaru GOP można zaliczyć: Elektrobudowa S.A. (Katowice) oraz GK Mostostal Zabrze-

Holding S.A. (Zabrze). 

Na obszarze GOP znajdują się także zakłady przemysłu zbrojeniowego, m.in. 

Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich, Zakłady Polskiego 

Holdingu Obronnego: Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy”, Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o. o. w Gliwicach oraz zakład Bumar-

Mikulczyce S.A. (Zabrze). 

Dużą rolę w strukturze przemysłu GOP zajmuje przemysł samochodowy, w tym 

zlokalizowany w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE). W obrębie GOP 

znajdują się fabryki samochodów: General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach oraz 

FIAT Polska S.A. w Tychach. Firmy produkujące części i podzespoły dla przemysłu 

motoryzacyjnego: Grupa Magneti Marelli w Sosnowcu; Nexteer Automotive Poland Sp. z 

o.o. w Tychach; Brembo Poland Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej;  Ponadto w Chorzowie 

znajduje się Fabryka Taboru Szynowego – ALSTOM Konstal S.A. 

Proces restrukturyzacji zakładów przemysłowych zapoczątkowany na początku lat 90. 

XX w. doprowadził do zmiany w strukturze zatrudnienia mieszkańców GOP. Nastąpiło 

symboliczne „przejście” w zatrudnieniu mieszkańców z dominującego sektora 

przemysłowego do sektora usług. Na obszarze konurbacji katowickiej, w 1998 r. po blisko 

dwóch wiekach dominacji przemysłu nastąpiło zrównanie udziałów sektora przemysłowego i 

usługowego. Zmiany te dokonały się w znacznej mierze dzięki „kurczeniu” się przemysłu niż 



w wyniku wzrostu sektora usług11. Strukturę zatrudnienia w największych miastach GOP-u w 

2010 r. przedstawia tabela 2. 
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prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek 

Górny Śląsk 

 

Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, czes. Horni Slezsko, niem. Oberschlesien) - region 

geograficzno-historyczny na południu Polski, istniejący jako pojęcie historyczne od epoki 

pełnego średniowiecza.  

 

1. Kształtowanie się pojęcia Górny Śląsk 

 

Górny Śląsk to pojęcie, które ciągle zmieniało swoje znaczenie, zarówno w sensie 

geograficznym jak i historycznym. Silesia Superior, łacińskie określenie Górnego Śląska, to 

nazwa wywodząca się wprawdzie ze średniowiecza, ale w momencie tworzenia się państw 

słowiańskich na przełomie IX i X wieku jeszcze nie występująca. Termin Górny Śląsk (Horní 

Slezsko, Silesia Superior, Oberschlesien), używany dla określenia politycznej odrębności 

wschodniej części Śląska, pojawia się dopiero w XV wieku.  

We współczesnych syntezach historii Śląska pojawieniu się nazwy Górny Śląsk nie 

poświęcano zbyt wiele uwagi. W XIX wieku zajmowano się więc prawie wyłącznie 

etymologią nazwy Śląsk. Dla autora pierwszej polskiej monografii historycznej Górnego 

Śląska pod II wojnie światowej, Kazimierza Popiołka, najważniejsze było uzasadnienie, że 

nazwa nie pochodzi od wandalskich Silingów, lecz, jak wywiódł to już Władysław 

Semkowicz, od rzeki Ślęza (ewentualnie góry Ślęż/Sobótka etymologicznie pochodzącej od 

słowiańskiego ślęg/śląg – wilgoć, mokrość, będącej prastarym miejscem kultowym). Uwagi 

Popiołka w ogóle nie zaprzątała kwestia skąd pochodziła nazwa Górny Śląsk. Posługuje się 

nią sporadycznie od momentu, kiedy zaczyna omawiać okres schyłku XII wieku, ale nie 

traktuje tego obszaru jako zwartej całości o jasno określonych granicach, a tylko jako 

geograficzne uściślenie. Polityczną odrębność gornośląską postrzegał dopiero od Wiosny 

Ludów. Podobną interpretację odnajdziemy także w niedokończonej polskiej wielotomowej 

wrocławskiej syntezie historii Śląska. 

W najnowszych syntezach historii Śląska również Rościsław Żerelik nie poświęca  

zbyt wiele uwagi genezie pojęcia Górny Śląsk/Silesia Superior. Konstatuje tylko dla epoki 

średniowiecza, że rozróżnienie na Dolny Śląsk i Opolszczyznę (wówczas dux Opoliensis) 

pojawia się już w XIII wieku i rozumie się wówczas pod tym terminem te ziemie, które leżały 

na wschód od Przesieki międzyśląskiej. Rozróżnienie to wg niego zaczęło zanikać w XV 



wieku, chociaż w nazwach dalej używano pojęć Silesia Inferior, Silesia Superior, a kiedy 

chciano zaznaczyć, że chodzi o cały Śląsk, to pisano Utraque Silesiae. Marek L. Wójcik 

omawia z kolei konsekwencje wydarzeń z 1202 roku i poprzedzających ich zmian, 

związanych z aspiracjami synów i wnuków Władysława Wygnańca. Pierwsza linia Piastów 

śląskich – wrocławska - konsekwentnie używała od tej pory tytułu książąt śląskich (duces 

Slezie lub duces Zlezie), a druga linia – książąt opolskich – tytułu książąt opolskich (duces 

Opoliensis lub duces de Opol) . 

 

Śląsk na mapie Helwiga z XVII wieku 

Według Conradsa ukształtowanie się odrębności Górnego Śląska i jego pierwotnych 

granic wiązało się przede wszystkim z aspiracjami politycznymi młodszej linii Piastów 

śląskich. Za najważniejszy z tego punktu widzenia uznał rok 1202, który znosił do tej pory 

jednolite prawo dziedziczenia w jednej linii piastowskiej, dając prawo do dziedziczenia 

oddzielnie w liniach wrocławskiej i raciborsko-opolskiej. W miejsce używanej do tej pory 

jednolitej nazwy Śląsk (Schlesien), która pozostała tylko dla części północnej dzielnicy, na 

południu pojawiło się nowe określenie, które ukształtuje odrębność tzw. Kraju (Ziemi) 

Opolskiego (-iej) (Oppelner Land). Również i Conrads podkreśla jednak, że zmiana ta w 



średniowieczu nie była trwała. Objęcie przez państwo czeskie całego Śląska przywróciło 

jednolitą nazwę – Śląsk dla całego dawnego wielkiego księstwa śląskiego.  

Brak zainteresowania współczesnych historyków kształtowaniem się pojęcia Górny 

Śląsk da się wytłumaczyć przede wszystkim znacznie późniejszym pojawieniem się tej 

nazwy, a więc rzeczywiście wtórnym znaczeniem tego problemu w stosunku do etymologii 

nazwy całej dzielnicy. Nazwa Górny Śląsk (nie traktowana jednak tylko prawno-politycznie 

jako Księstwo opolskie) ma bowiem genezę znacznie młodszą. Pierwszą poświadczoną 

źródłową wzmianką o „dwóch Śląskach” odnajdujemy w zapisach kancelaryjnych z 1427 

roku. Stałe używanie tego pojęcia, traktowanego już wówczas w kategoriach 

administracyjnych, nastąpiło dopiero u schyłku XV wieku i jest przypisywane panowaniu na 

Śląsku Macieja Korwina. W 1481 roku wyznaczył on osobnych zarządców dla Dolnego 

Śląska (Georg von Stein) i Górnego Śląska (Johann Bielik von Kornitz). Podziały księstw 

śląskich za panowania Macieja Korwina nie skutkowały jednak jeszcze utrwaleniem się 

używania nazw Śląsk Górny i Dolny. Zmiana, która dotychczasowym podziałom 

administracyjnym nadała również charakter jakościowy, nastąpiła dopiero po wydaniu w 

1498 roku przez Władysława Jagiellończyka przywileju generalnego dla stanów śląskich oraz 

w konsekwencji znacznie większego wpływu cesarskich urzędników, jaki dało się 

zaobserwować na księstwach górnośląskich w XVI wieku, przy pozostawieniu pełnych praw 

książęcych w księstwach dolnośląskich. Umacniał ponadto ten proces różnicowania 

nierównomierny rozwój reformacji w obu częściach Śląska . Niebagatelnym czynnikiem 

katalizującym to zjawisko były również coraz bardziej widoczne w XVI wieku różnice w 

stosunkach etnicznych po obu stronach dawnej Przesieki międzyśląskiej. W XVI wieku 

pochodzący z Brzegu humanista i topograf Barthel Stein, właśnie ze względu na różnice 

językowe pomiędzy Śląskiem Dolnym i Górnym, dla tego drugiego ukuł nawet nazwę 

Polonica Silesia (użył tego pojęcia w pochodzącym z 1512 roku rękopisie: ''Descripcio tocius 

Silesie et civitatis regie Vratislaviensis''). Stała się ona na tyle popularna, że używano jej 

jeszcze w wieku XVIII . 

W XVI wieku nastąpiło w kręgu wykształconych humanistów trwałe upowszechnienie 

nazwy Silesia Superior (Oberschlesien). Było to przede wszystkim zasługą wydania w 1571 

roku przez głogowskiego lekarza i humanistę Joachima Cureusa dzieła poświęconego 

cesarzowi Maksymilianowi II Habsburgowi –  ''Gentis Silesiae annales'' .  

 

 

 



 

Strona tytułowa dzieła J. Cureusa, Gentis Silesiae Annales (1571)  

W drugim etapie panowania Habsburgów, przede wszystkim od czasu pojawienia się 

dążeń centralizacyjnych, a potem nasilającej się kontrreformacji nastąpił jednak pod 

względem administracyjnym odwrót od tej tendencji różnicowania obydwu części Śląska, 

mimo różnic etnicznych i religijnych podkreślano jedność całej dzielnicy, woli stanów 

górnośląskich okazywania swojej odrębności, czy nawet dążeń do separacji . 

 

 



2. Górny Śląska w epoce nowożytnej i najnowszej 

 

Nazwa Górny Śląsk przyjęła nowe znaczenie w czasach pruskich. Część górnośląska 

Prowincji Śląskiej (Provinz Schlesien) aż do 1815 roku nie stanowiła odrębnej jednostki 

administracyjnej na pruskim Śląsku (wchodziła w skład departamentu wrocławskiego). Nie 

zmieniły tej sytuacji krótkotrwałe jak się okazało zmiany wynikające z zaangażowania Prus w 

rozbiory Polski. Wykreowały one jednak nową nazwę – Nowy Śląsk (Neu Schlesien). W 

latach 1795-1807 w skład Śląska wchodziły bowiem dwa dawne powiaty małopolskie: pilicki 

i siewierski, uzyskane przez Prusy w III rozbiorze Polski, które uzyskały tę właśnie nazwę 

(Neu Schlesien). Wraz z podziałami administracyjnymi Prowincji Śląskiej na rejencje z 1815 

coraz częściej w użyciu pojawia się także obok Dolnego Śląska (Niederschlesien) i Górnego 

Śląska (Oberschlesien) jeszcze trzecia nazwa – Śląsk Środkowy (Mittelschlesien). 

Podział Śląska, który nastąpił w wyniku pokoju wrocławskiego, a potem pokoju w 

Hubertsburgu, skłaniał geografów i historyków pruskich do zawężania tego pojęcia tylko do 

części znajdującej sie w granicach państwa pruskiego. W swoim opisie Śląska znany geograf 

lipski Joseph Partsch pisał wprost, że Górny Śląsk znajduje się tylko w granicach pruskiej 

monarchii. Spośród terenów włączonych przez Fryderyka II jako właściwy Górny Śląsk 

traktował: Księstwo raciborskie z Rybnikiem, Żorami i Rudami (1002 km2); podzieloną już 

przed wiekami na wiele części pozostałą resztę historycznego Księstwa Raciborskiego (3010 

km2): północną część Mniejszego Państwa Stanowego Bohumińskiego (39 km2), Wolne 

Mniejsze Państwo Stanowe Wodzisławskie (208 km2), Wolne Państwo Stanowe Pszczyńskie 

razem z Mysłowicami (1118 km2); Wolne Państwo Stanowe Bytomskie (605 km2); okręg 

Imielin z Chełmem i Kosztowami (37 km2). Nie nazywał już Górnym Śląskiem dawnego 

Księstwa Opawskiego i Księstwa Cieszyńskiego. W stosunku do tego pierwszego 

konsekwentnie używa już nazwy Kraju Opawski/Opawszczyzna (Oppaland), z której obszaru 

1072 km2 północna część przypadła Prusom. Traktował jednak ten region razem z leżącymi 

już za granicą Karniowem i Opawą jako bardziej ciążący w stronę Moraw niż Śląska, mimo 

nawet tego, że jego północna część znalazła się w państwie Hohenzollernów. Na 

potwierdzenie tego faktu przytaczał podziały administracyjne z 1817 roku. Wówczas to 

mniejszą część Opawszczyzny przyłączono do powiatu raciborskiego (wcześniej był to 

jednolity powiat głubczycki), ale przynależność kościelna pozostała przy diecezji 

ołomunieckiej, co wskazywało według niego na ciążenie właśnie w stronę Moraw. Partsch 

konkludował, iż: ''W każdym razie zaleca się by z pewnych kulturalno-geograficznych 



względów oddzielać Kraj Opawski (Oppaland) od zasadniczej części Górnego Śląska 

(Oberschlesien), ponieważ na części opawskiej również pod innymi względami widać 

wyraźnie odrębne stosunki tam panujące''.  

Partsch mimo administracyjnych granic pruskiej rejencji opolskiej (Regierungsbezirk 

Oppeln) utożsamianej z Górnym Śląskiem od momentu jej utworzenia, „zdecydowanie“ nie 

zaliczał do Górnego Śląska, chociaż je wymienia w tej właśnie części, powiatów: powstałych 

z biskupiego Księstwa Nyskiego oraz powiatu kluczborskiego utworzonego z niewielkich 

części Księstwa Brzeskiego i Księstwa Oleśnickiego. Górny Śląsk w rozumieniu pruskiego 

geografa zawierał się więc w spuściźnie pierwotnych księstw opolskiego i raciborskiego, bez 

charakteryzujących się według niego zarówno geograficzną jak i polityczno kulturową 

odmiennością Opawszczyzny i Nyskiego, a tym, bardziej Oleśnickiego. 

Po stronie austriackiej (czeskiej) podział 1742 roku dla nazewnictwa nie miał tak 

zasadniczego charakteru. Nadal używano konsekwentnie bądź nazw księstw (Cieszyńskiego, 

Opawskiego, Karniowskiego, Nyskiego, Państwa Stanowego Bielskiego), tworzących Śląsk 

Austriacki (Österreichisch Schlesien/Rakouské Slezsko). W XVIII wieku był jednak używany 

również i inny termin, operujący pojęciem odwołującym się do dawnej przynależności do 

Korony św. Wacława – Czeski Śląsk (Böhmisch Schlesien/České Slezsko). Obok jednak 

występują terminy oznaczające albo całe księstwa, ale niekiedy po prostu obszar wokół 

konkretnych miast: Kraj Opawski/Opawszczyzna (Troppauer Land/Opavsko), Kraj 

Cieszyński/Cieszyńskie (Teschener Land/Tešinsko), Kraik Bruntalski (Freudenthaler 

Ländchen/Bruntálsko), Obszar Karniowski (Jägerndorfer Gebiet/Krnovsko). Do tego 

dochodziły coraz częściej używane nazwy etnograficzne używane dla terenów na pograniczu 

morawsko-śląskim. Stolicą obszaru Kravařsko (Kuhländchen) leżącego na pograniczu był 

morawski Nový Jičin (Neutitschein). Niemcy z kolei na zachodnią część Księstwa 

Opawskiego i części Północnych Moraw w tym okresie, zdominowanych przez ludność 

niemiecka używali propagandowego terminu „Stara Ojczyzna“ (Altvaterland) po I wojnie 

światowej wypartego przez Kraj Sudety (Sudetenland). Jeszcze jedną nową nazwą stał się 

Kraik Hulczyński (Hultschiner Ländchen/Hlučinsko), rozumiany jako teren leżący na lewym 

brzegu Opawy, albo zamieszkany przez tzw. Morawców. 

W polskich dyskusjach politycznych XIX wieku od Wiosny Ludów utrwalało się 

odmienne traktowanie Górnego Śląska, nie w jego granicach administracyjnych, ale z punktu 

widzenia etnograficznego. Było to efektem zwycięstwa polskiej myśli narodowej, która tak 

właśnie definiowała problem ze względu na potrzebę wykreślenia granic nie tylko w oparciu 

o granice zaborowe, ale równocześnie odrodzoną Polskę widziano w jej nowych granicach 



etnicznych, a więc z wszystkimi ziemiami etnicznie polskimi, do których zaliczano, ale 

wymieniając je osobno, Górny Śląsk (pruski), niewielką część Dolnego Śląska oraz Księstwo 

Cieszyńskie. Takie podejście reprezentował zarówno polski ruch socjalistyczny, gdzie 

akceptowano poglądy Bolesława Limanowskiego, uznając konieczność „unarodowienia“ 

Górnoślązaków, jak i narodowy, który przyjmował, że odrębność etniczna „wykreśla“ granice 

Górnego Śląska.  

Te propozycje polskie znalazły odzwierciedlenie na Konferencji Paryskiej w 1919 

roku. W pierwszych postulatach terytorialnych, które Arturowi Balfourowi przedstawił 

Roman Dmowski w marcu i lipcu 1917 roku, wymieniono bowiem osobno, oprócz ziem 

polskich w granicach sprzed 1772 roku, także: Śląsk Górny, południowy pas Prus 

Wschodnich oraz Śląsk Cieszyński. Te ostatnie nazywano „ziemiami zagarniętymi po 1772 

roku przez Austrię i Niemcy“. Śląsk Górny we wspomnianej nocie definiowano tylko 

zasadniczo jako rejencję opolską, ale pod tym pojęciem strona polska rozumiała znacznie 

szerszy obszar aniżeli tylko pruski Górny Śląsk:  

 

Śląsk Górny jest najznaczniejszym z krajów, które nie wchodziły do Państwa Polskiego 
w 1772 roku, a którego przyłączenia teraz Polska żąda. Śląsk należał do Polski od 
początku jej istnienia do XIV wieku, w którym jego książęta z polskiego domu Piastów 
uznali zwierzchnictwo króla czeskiego, a później cesarstwa niemieckiego. Od XIV wieku 
Śląsk ulegał stopniowej germanizacji, której oprzeć się potrafiły tylko Księstwo 
Cieszyńskie, Śląsk Górny (Regencja Opolska) i kilka powiatów Śląska Średniego 
(Regencja Wrocławska). [...] Część Śląska Pruskiego, którą Polska rewindykuje, zawiera 
Regencję Opolską, z wyjątkiem powiatów Nisskiego-Grotkowskiego, części 
Niemodlińskiego, Prudnickiego, dalej powiaty Namysłowski i Sycowski, oraz część 
powiatu Milickiego regencji Wrocławskiej. Terytorium to obejmuje 12000 km2 i 
2100000 mieszkańców (1910), z których według oficjalnej statystyki pruskiej 67% 
stanowią Polacy. W rzeczywistości procent Polaków jest o wiele większy; w części 
środkowej i wschodniej tego terytorium dosięga 90%. 

 

Śląsk Cieszyński we wspomnianej nocie traktowano mimo to odrębnie. Pod tym pojęciem 

rozumiano już tylko wyłącznie część Księstwa Cieszyńskiego. Polskie aspiracje w tej mierze 

nie obejmowały „ze względu na stosunki narodowościowe“ powiatu frydeckiego należącego 

do tego Księstwa: „W ogólnych zarysach granica, której żąda Polska na terytorium 

Cieszyńskim, idzie od byłej granicy węgierskiej (Łomna Góra) wzdłuż granicy powiatu 

frydeckiego, aż do Gruszowa, gdzie wkracza na terytorium państwa pruskiego“. 

Konsekwencje podziału arbitralnego Śląska Cieszyńskiego oraz powstań i plebiscytu 

na pruskim Górnym Śląsku doprowadziły do ukształtowania się nowych nazw dla określenia 

Górnego Śląska. Po stronie polskiej (administracyjnie w województwie śląskim, nie używano 

w ogóle nazwy Górny Śląsk) pojawiły się dwa żywe, popularne w okresie dwudziestolecia 



międzywojennego pojęcia: Zaolzie i Śląsk Opolski. To pierwsze było używane na określenie 

tego fragmentu Śląska Cieszyńskiego, który nie został włączony do Polski w 1920 roku (stało 

się tylko tak na krótko w latach 1938-1939). Inaczej nowe pojęcie Zaolzia i Śląska 

Cieszyńskiego rozumieli i do dzisiaj rozumieją Czesi. Podkreślali oni, że termin Cieszyńskie 

(Teschener Land/Tešinsko) nie może być ani synonimem Zaolzia, ani oznaczać całości 

terenów za Olzą, ponieważ z jednej strony rozciąga się także w takim rozumieniu na powiat 

frydecki będący poza aspiracjami polskimi, a z drugiej strony nie obejmuje całego Księstwa 

Cieszyńskiego utożsamianego ze Śląskiem Cieszyńskim (Teschner Schlesien). 

Drugim nowym pojęciem używanym w polskich Katowicach był termin Śląsk 

Opolski, odnoszący się do historycznej nazwy piastowskiego Księstwa Opolskiego, a mający 

oznaczać nową niemiecką Prowincję Górnośląską]] (Provinz Oberschlesien). Z rzadka, ale 

pojawia się już wówczas również powszechnie używany po II wojnie światowej termin 

„Opolszczyzna”. Po stronie niemieckiej, konsekwentnie traktującej podział Górnego Śląska 

jako niesprawiedliwy dyktat, określenie Górny Śląsk znalazło bowiem swoje administracyjne 

odniesienie. Ustawa pruska w 1919 roku tworzyła nową jednostkę administracyjną – 

Prowincję Górnośląską, którą prezentowano jako najmłodszą prowincję pruską. Pomysły 

takie w rządzie Rzeszy były już rozpatrywane w 1917 roku, ale zrealizowano je dopiero w 

toku rozpoczynającej się kampanii plebiscytowej, traktując jako jeden z ważnych argumentów 

mających przyciągnąć Górnoślązaków do opcji proniemieckiej, ponieważ spełniał ich 

aspiracje regionalne . Przetrwała ona do 1938 roku jako osobna jednostka terytorialna, potem 

została włączona z powrotem do Prowincji Śląskiej. Bardziej skomplikowana sytuacja 

dotyczyła tej części rejencji opolskiej, która znalazła się po 1922 roku po stronie niemieckiej. 

Robert Kurpiun użył w 1922 roku propagandowego określenia oderwanego kraju (Entrissenes 

Land). Otworzyło to drogę do wspierania wizerunku „krwawiącej granicy“, dzielącej 

rozerwany Górny Śląsk. W publicystyce i wypowiedziach polityków niemieckich w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego rzadko używano nazwy oficjalnej „Województwo śląskie 

– Woiwodschaft Schlesien“, najczęściej jest to Wschodni Górny Śląsk (Ost-Oberschlesien), 

ewentualnie Polski Wschodni Górny Śląsk (Polnisches Ost-Oberschlesien). 

W czasie II wojny światowej niewiele zmieniło się w nazewnictwie. Niemcy 

próbowali stopniowo powracać do nazw sprzed 1919 roku. Część Górnego Śląska znajdująca 

się w granicach Republiki Czesko-Słowackiej została bądź wcielona do Trzeciej Rzeszy, bądź 

znalazła się w granicach Protektoratu Czech i Moraw jeszcze przed wybuchem II wojny 

światowej. Do już istniejącej pruskiej Prowincji Śląskiej przyłączono nowoutworzoną 

rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz) oraz powiększono o nowe powiaty rejencję 



opolską. W dwa lata później z rejencji katowickiej i opolskiej, utworzono ponownie odrębną 

Prowincję Górnośląską z siedzibą jej władz w Katowicach.  

Tradycję zacierania historycznych podziałów zapoczątkowaną przez nazistów 

pogłębiły i rozwinęły powojenne władze komunistyczne. W Czechosłowacji, która odzyskała 

granice sprzed 1938 roku, po 1948 roku zamazano pojęcie Śląsk Czechosłowacki, włączając 

ten obszar do województwa zwanego „północnomorawskim”. W Polsce jeszcze w latach 

1945-1950 utrzymało się formalnie województwo śląskie (zwane śląsko-dąbrowskim), w 

skład którego wchodziło przedwojenne: polskie województwo śląskie i niemiecka rejencja 

opolska (zwana Śląskiem Opolskim), a także część terenów nie śląskich (przede wszystkim 

obszar Zagłębia Dąbrowskiego). Następne reformy administracyjne w Polsce z 1950 i 1975 

roku całkowicie zerwały z historyczną tradycją nazewniczą Górnego Śląska odwołując się w 

nazwach województw do miast – siedzib władz administracyjnych. Górny Śląsk pozostał od 

tej pory tylko nazwą historyczną. 

 

3. Granice administracyjne 

  

Wszyscy autorzy są zgodni co do tego, iż w okresie wczesnopiastowskim brak, oprócz 

podziałów plemiennych wzdłuż Przesieki międzyśląskiej, podstaw do wprowadzenia 

jakichkolwiek rozgraniczeń między Dolnym a Górnym Śląskiem. Wszyscy też wskazują 

zgodnie na kluczowy dla ukształtowania się tej granicy politycznej był okres lat 1178-1202, 

aczkolwiek różnie kładą w tym względzie akcenty. R. Żerelik uważa, że jeżeli w epoce 

średniowiecza używać pojęcia Górny Śląsk, to należy go po prostu utożsamiać od XIII wieku 

z Księstwem Opolskim i jego genezą. Za zupełnie odrębne uznaje dzieje Opawszczyzny, 

która odpadła już w 1038 roku po najeździe Brzetysława i w konsekwencji została 

przyłączona do biskupstwa ołomunieckiego. Późniejsze przypisywanie tego księstwa do 

Górnego Śląska brało się ze znacznie późniejszego zacieśnienia kontaktów Przemyślidów 

opawskich z całym Śląskiem (sami siebie nazywali wówczas książętami śląskimi).  

Problem Opawszczyzny i jej przynależności w tym wczesnym okresie do Górnego 

Śląska zawsze interesował również autorów czeskich od czasu odrodzenia narodowego w 

XIX wieku. František Palacký, idąc śladem Jana Długosza, nazywał ten kraj Holešicko, 

dopiero potem zaproponowano nazwę Holasovsko, pochodzącą od grodu Holasowice. 

Późniejszą nazwę Opawszczyzna (Opavsko) proponowano używać od najazdów tatarskich i 

późniejszych licznych lokacji w XIII wieku. Autorzy czescy również konsekwentnie 



zaznaczali przy tym zasadniczą odrębność Opawszczyzny od Górnego Śląska, traktując 

późniejsze księstwo jako część całego Śląska, ukształtowaną jeszcze przed ostatecznym 

podziałem całej dzielnicy. 

R. Żerelik, współautor najnowszej polskiej syntezy historii Śląska, wskazuje również 

na ciągłą od XII/XIII wieku labilność nie tylko południowej granicy Górnego Śląska, ale 

także wschodniej. Ukształtowała się ona w 1178 roku, kiedy Kazimierz II Sprawiedliwy 

odstąpił Mieszkowi Plątonogiemu kasztelanie: bytomską, siewierską i oświęcimską, a 

następcy Mieszka przesunęli tę granicę nawet bardziej na wschód, opierając ją o linię rzek: 

Biała, Wisła (rzeka), Przemsza i Liswarta. Nie okazała się ona jednak w tym kształcie trwała. 

Z kolei M. L. Wójcik w historii Dolnego Śląska zauważa, że co prawda niewątpliwie podział 

ukształtował się wzdłuż wspomnianej Przesieki, ale dla części zachodniej, rozciągającej się 

miedzy pasmem Sudetów na południu, Nysą Łużycką na zachodzie, Nysą Kłodzką na 

wschodzie i Baryczą na północy używano wyłącznie terminu Śląsk. 

Te pierwotnie ukształtowane wzdłuż podziałów księstw granice Górnego Śląska 

okazały się bardzo niestabilne. Odbudowanie spójności Królestwa Polskiego pod władzą 

dwóch ostatnich Piastów i przejęcie korony przez Jagiellonów, przy jednoczesnym osłabieniu 

Korony czeskiej umożliwiło zmiany na granicy wschodniej. W 1442/43 biskup krakowski 

Zbigniew Oleśnicki kupił Księstwo Siewierskie (jako państwo biskupie dotrwało do 1790 

roku, kiedy to posłowie Sejmu Wielkiego dokonali jego inkorporacji do Królestwa 

Polskiego), w 1454 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk nabył Księstwo oświęcimskie, a w 

1494 roku Jan Olbracht Księstwo zatorskie. Ustaliła się wówczas wschodnia granica Górnego 

Śląska wzdłuż biegu rzek: Biała-Wisła-Przemsza-Brynica. Była to jednocześnie granica 

polityczna rozdzielająca Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (którego Śląsk 

stał się formalnie częścią składową od 1348 roku) od Rzeczypospolitej.  

Granica diecezji nadal przebiegała jednak inaczej. Do 1821 roku ziemie wcielone w 

XII w. do władztwa Mieszka Plątonogiego tworzyły integralną część diecezji krakowskiej. 

Wtedy też pojawiają się na przełomie XV i XVI wieku pierwsze mapy Europy, na których 

znalazło się określenie Śląsk i odznaczone zostały wyraźnie dzielone politycznie dwie części 

dzielnicy: Dolny i Górny Śląsk. Ten pierwszy w okresie habsburskim XVI-XVII wieku 

obejmował pięć księstw i dwa tzw. wolne państwa stanowe.  

Wspomniane już tutaj zmiany administracyjne w okresie pruskim: podział na powiaty 

(w 1742 roku) i rejencje (w 1815 roku) stworzył podstawę do ścisłego rozgraniczenia granic 

Górnego Śląska, nazywanego tylko tak dla jego części znajdującej się w granicach pruskiej 

monarchii (późniejszej rejencji opolskiej). U Felixa Triesta znajdziemy podział tego Górnego 



Śląska na 3 odcinki: „polskie“ powiaty graniczne (Kluczbork, Olesno, Lubliniec i Bytom); 

„austriackie“ powiaty graniczne (Nysa, Prudnik, Głubczyce, Racibórz, Rybnik i Pszczyna); 

„region wewnętrzny“, do którego zaliczał pozostałe powiaty rejencji opolskiej . Triest opisuje 

także dokładnie granice polityczne Górnego Śląska. Różnicuje przy tym granice historyczne 

od tych, które ukształtowały się w XIX wieku. Genezę Górnego Śląska widzi tradycyjnie w 

kształtowaniu się Księstw Opolskiego i Raciborskiego, ale nazwa historyczna Górny Śląsk 

(Oberschlesien) w żadnym razie, jego zdaniem, nie pokrywa się już z rozumieniem granic mu 

współczesnych. Obszary rejencji opolskiej na prawym brzegu Odry, przede wszystkim 

Kluczborskie i część Oleskiego, a także leżące na lewym brzegu Odry Grodkowskie należały 

przecież historycznie także i jego zdaniem do Śląska Dolnego. Podobnie uważał także 

Partsch, który mimo administracyjnych granic rejencji opolskiej „zdecydowanie“ nie zaliczał 

do Górnego Śląska, chociaż je wymienia w tej właśnie części, następujących powiatów: 

powstałych z biskupiego Księstwa Nyskiego oraz powstałego z niewielkich części Księstwa 

Brzeskiego i Księstwa Oleśnickiego powiatu kluczborskiego. Górny Śląsk w rozumieniu 

pruskiego geografa zawierał się więc w spuściźnie pierwotnych Księstw Opolskiego i 

Raciborskiego, bez charakteryzującej się według niego zarówno geograficzną, jak i 

polityczno kulturową odmiennością Opawszczyzny. 

Dla Triesta linia graniczna ma przede wszystkim uzasadnienie polityczno-

administracyjne – nie historyczne bądź geograficzne: 

 

Granice Górnego Śląska opierają się w większości o terytoria obce a w części [tylko – 
RK] o niemieckie. Tylko na południowym zachodzie rozciągają się wzdłuż granic 
naturalnych. Granica biegnie stąd bezpośrednio wzdłuż Biskupiej Kopy (najwyższy 
szczyt Altvatergebirge), która w ten sposób mocno rozdziela obszar austriacki i pruski. 
Tam gdzie schodzą w dół do Altvatergebirge i Wyżyny Morawskiej granica biegnie dalej 
wzdłuż [rzeki – RK] Opawa. Przedmieścia Opawy i miedza graniczna Karniowa są 
jedynymi częściami austriackimi, które przekraczają tę rzeczną granicę. Potem krótkimi 
odcinkami granica ciągnie się wzdłuż Odry i Olzy. Tam gdzie wkracza w Przedgórze 
Karpackie biegnie dalej po krótkim odcinku suchej granicy, [dalej-RK] wzdłuż Wisły, a 
potem po ostrym skręcie na wschód w kierunku obszaru polskiego w pobliżu 
Oświęcimia, dalej wzdłuż jej dopływów: Przemszy i Brynicy. Potem jest odcinek 
przebiegający lasami i łąkami, uzyskując trwalsze oparcie dopiero znowu w dorzeczu 
Warty wzdłuż rzek: Liswarta i Prosna. Pruska strona linii granicznej (wewnętrzna granica 
rejencji Poznań, Wrocław i Opole) jest tylko potwierdzona na krótkich odcinkach linią 
Nysy. 

 

Josef Partsch, bardzo precyzyjnie wydzielił już nie tylko granice polityczne, ale także postarał 

się o ich uzasadnienie geograficzne. Bez trudu wytycza granice naturalne na południu – 

pasmo Sudetów wschodnich i Beskidów i na wschodzie – Jura Krakowsko-Częstochowska. 



Wyraźnie ma problemy z ustaleniem naturalnej granicy geograficznej na zachodzie. W tym 

przypadku odwołuje się ponownie do historycznej Przesieki, która w XV wieku miała być 

podstawą do ukształtowania odrębności tego regionu. Rekonstruuje ją w pasie lasów, które 

jego zdaniem odcinają region opolski (używa takiego właśnie terminu - Oppelner Gebiet) od 

Śląska Średniego, ciągnąc się wzdłuż prawego brzegu Nysy Kłodzkiej, a potem lewego 

brzegu Stobrawy. Olbrzymie problemy występują też dla niego w definiowaniu geograficznej 

granicy północnej Górnego Śląska, którą postrzega w dolinie rozciągającej się pomiędzy 

górnym biegiem Widawy i rzeką Prosną. Tak zarysowane granice nazywa Partsch szerokim 

rozumieniem pojęcia Górny Śląsk, który w tym sensie obejmuje wg niego 18 tys. km2 . 

Los pozostałej części księstw śląskich (niekiedy używano w połowie XVIII wieku 

pojęcia Restschlesien), których nie zajęły w 1742 roku Prusy, ale pozostały one w Cesarstwie 

Austriackim, potoczył się inaczej. Obszar ten obejmował 5147 km2, w tym: Księstwo 

Cieszyńskie, Mniejsze Wolne Państwa Stanowe: Bielsko, Frýdek, Fryštat, Némecká Lutynĕ, 

Petrovice, Rychvald; południową część Księstwa Opawskiego i Księstwa Karniowskiego (w 

tym: Mniejsze Państwa Stanowe Albrechtice i Bruntal); Mniejsze Państwo Stanowe Bohumin 

(część dawnego Księstwa Raciborskiego) i południową część Księstwa Nyskiego. Razem 

tworzyły od tej pory Księstwo Śląskie (potem Księstwo Górnego i Dolnego Śląska/Kronland 

Ober und Nieder-Schlesien). W 1782 roku wcielono je do Moraw, likwidując wielusetletnią, 

administracyjną odrębność czeskiego Górnego Śląska. Na powrót samodzielną częścią 

wielonarodowościowej monarchii Habsburgów Śląsk Austriacki stał się dopiero po Wiośnie 

Ludów, a pełne uprawnienia autonomicznego kraju monarchii uzyskał po reformach z 1861 

roku, kiedy stał się jednym z krajów koronnych (były to okręgi cieszyński i opawski, zwane 

coraz częściej od tej pory Śląskiem Opawskim oraz Śląskiem Cieszyńskim). Reforma 

administracyjna z 1867 roku i utworzenie dualistycznej monarchii było z kolei asumptem do 

wprowadzenia ograniczonej samodzielności tych krajów Korony.  

Również i w tym przypadku rozgraniczenie budziło wątpliwości. Szczególnie 

dotyczyło to Opawszczyzny. Jej granice polityczne w XIX wieku czeski historyk wyznaczał 

następująco: 

 

I tak granica ciągnie się od Głubczyc, które należały do biskupstwa wrocławskiego 
wzdłuż prawego brzegu rzeki Prudnik aż do tego miejsca gdzie Prudnika zlewa się z 
rzeką Osobłogą. Potem granica biegnie wzdłuż prawego brzegu potoku Stradunia, aż do 
tego miejsca gdzie wlewa się do niego potok Milicz. Potok podąża lewym brzegiem 
Milicza w kierunku południowo wschodnim aż do rzeki Psina, która od Bavorova i 
Rakova aż po Benkovice (na południe od Raciborza), prawym swym brzegiem otacza 
Opawszczyznę. Od Benkovic w kierunku południowo-wschodnim granica wiedzie do 



Bohumina. Od Bohumina dalej Odrą a potem Ostrawicą aż do samej granicy węgierskiej, 
naturalnymi granicami między byłym Opolskim (obecnie Cieszyńskim) a Morawami. Na 
południu nasz kraj graniczył z Krajem Prerovskim i Krajem Ołomunieckim. I wydaje się, 
że duża część handlowa, łącząca Mistek, Pribor i Jicin, należała już do Kraju 
Prerovskiego bowiem wsie Skorotin koło Pribora, Jesenice i Polom koło Hranic zaliczały 
się już do Kraju Prerovskiego. Linia poprowadzona od Mistka do Odry w przybliżeniu 
rozgranicza Opawszczyznę od Priborovskiego. Dalej w kierunku północno-zachodnim 
jest najpierw rozgraniczeniem rzeka Odra a potem jej dopływ Budišovka, dalej od wsi 
Kružberka po kolei aż do swojego źródła na Śnieżce rzeka Morawa, która rozdziela 
Opawszczyznę od Ołomunieckiego. 

 

Dalsza dezintegracja historycznych granic Górnego Śląska, ukształtowanych w 

średniowieczu, a zmienionych po wojnach śląskich, zaczęła szybko postępować w rezultacie I 

wojny światowej. Najpierw na skutek walki o przynależność tej dzielnicy stoczonej przez 

Niemcy, Polskę i Czechosłowację w latach 1918-1921 do Polski przyłączono wschodnie 

fragmenty pruskiej rejencji opolskiej i byłego austriackiego Śląska Cieszyńskiego, które 

zostały połączone w jedno województwo śląskie wolą polskiego Sejmu Ustawodawczego z 

lipca 1920 roku. Na jego obszarze powstała w 1925 roku nowa diecezja nazwana również 

śląską. Do Republiki Czechosłowackiej inkorporowano były Śląsk Austriacki, bez wschodniej 

części Śląska Cieszyńskiego (czyli według nomenklatury polskiej Zaolzie), a ponadto tzw. 

Kraik Hulczyński z pruskiej rejencji opolskiej, które złożyły się na kraj (województwo) Śląsk 

Czechosłowacki (Československé Slezsko). Jednak tylko do 1928 roku, kiedy został on 

włączony do województwa śląsko-morawskiego (Zemĕ moravskoslezska). Pozostała przy 

państwie niemieckim większa część rejencji opolskiej w latach 1919-1938 tworzyła formalnie 

samodzielną Prowincję Górnośląską (Provinz Oberschlesien), jako część Kraju Prusy (Land 

Preussen), składowej części Rzeszy Niemieckiej.  

W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli w 1941 roku Prowincję Górnośląską 

(Provinz Oberschlesien), która po raz pierwszy od średniowiecza na powrót objęła całość 

historycznego Górnego Śląska (poza Opawszczyzną).  

Część Górnego Śląska znajdująca się w granicach Republiki Czesko-Słowackiej 

została bądź wcielona do Trzeciej Rzeszy, bądź znalazła się w granicach Protektoratu Czech i 

Moraw jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Najpierw 25 listopada 1938 roku Kraik 

Hulczyński do niemieckiego powiatu raciborskiego rejencji opolskiej wchodzącej w skład 

jeszcze istniejącej Prowincji Śląskiej (Provinz Schlesien). Jednocześnie ziemie 

Czechosłowackiego Śląska (Bílovec, Bruntál, Frývaldov, Krnov – razem 15 powiatów) 

znalazły się w obwodzie Opawa (obvod Opava), który wszedł w skład Okręgu Rzeszy Sudety 

(Reichsgau Sudeten), utworzonego na mocy decyzji z 14 kwietnia 1939 roku z siedzibą władz 

tego okręgu w Libercu. Z dawnego Czechosłowackiego Śląska w 1938 roku tylko powiat 



frydecki pozostał w granicach republiki czechosłowackiej, dzieląc jej los po zajęciu 14 

sierpnia przez wojska niemieckie. Wszedł wówczas w skład Protektoratu Czech i Moraw. 

Zachodnie tereny okupowane przez III Rzeszę po kampanii wrześniowej dekretem z 8 

października 1939 roku wcielono do Niemiec (zajmowały one prawie połowę 

przedwojennego obszaru Polski). Do już istniejącej pruskiej Prowincji Śląskiej przyłączono 

nowoutworzoną rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz) oraz powiększono o nowe 

powiaty rejencję opolską (Regierungsbezirk Oppeln). W nowych jednostkach 

administracyjnych znalazły się jednak oprócz powiatów z byłego województwa śląskiego (w 

tym anektowane kosztem Czechosłowacji powiaty frysztacki i czeskocieszyński) także 

powiaty z byłego tzw. Królestwa Kongresowego (województwa kieleckiego), można by było 

w tym przypadku mówić nawet o powrocie do epizodu związanego z istnieniem pruskiego 

Nowego Śląska z lat 1795-1806, i Galicji (województwa krakowskiego). W dwa lata później z 

rejencji katowickiej i opolskiej, utworzono na powrót odrębną Prowincję Górnośląską 

(Provinz Oberschlesien) z siedzibą jej władz w Katowicach.  

 

Mapa rejencji opolskiej a jednocześnie prowincji śląskiej w 1922 roku  



To połączenie ziem górnośląskich w latach 1941-1945 okazało się tylko epizodem, 

chociaż w latach 1945-1950 po stronie polskiej zaakceptowano istnienie województwa 

zwanego śląskim (śląsko-dąbrowskim). Oprócz powiatów byłego polskiego województwa 

śląskiego (siedem powiatów: katowicki, tarnogórski, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, bielski 

i cieszyński) na zachodzie na mocy decyzji zwycięskich mocarstw powiększono je o 

historyczny obszar byłego niemieckiego Górnego Śląska/rejencję opolską (powiaty: na 

prawym brzegu Odry: bytomski, gliwicki, kluczborski, oleski, opolski i strzelecki, miasta 

Bytom, Gliwice, Opole i Zabrze oraz na lewym brzegu Odry, w tym w części dolnośląskie 

powiaty: głubczycki, grodkowski, kozielski, niemodliński, nyski, prudnicki i raciborski), co 

pozwalało nowym władzom posługiwać się nośnym propagandowo argumentem o 

przezwyciężeniu sztucznego podziału, będącego rezultatem plebiscytu z 1921 roku. Na 

wschodzie przyłączono obszar Zagłębia Dąbrowskiego (powiaty: będziński, zawierciański 

oraz Sosnowiec), które już w czasie II wojny światowej do rejencji katowickiej wcielili 

Niemcy, a zaakceptowanie tego faktu w 1945 roku przez władze komunistyczne nastąpiło ze 

względów ideologicznych. Na południu w granicach nowego województwa nie znalazło się 

już zajęte w 1938 roku Zaolzie, które powróciło w granice państwa czechosłowackiego. W 

ten sposób nowa jednostka administracyjna tylko w niewielkim stopniu odpowiadała 

granicom województwa śląskiego sprzed 1939 roku, ale obejmowała większość historycznego 

Górnego Śląska. Powierzchnia tego nowego powojennego województwo śląskiego była 

trzykrotnie większa niż obszar przedwojennego, łącznie 15 369 km2 powierzchni, a więc aż 

5% terytorium powojennej Polski.  

W latach 1950-1975 obszary górnośląskie wchodziły w skład dwóch województw: 

katowickiego (9,5 tys. km2) i opolskiego (9,5 tys. km2). To pierwsze obejmowało 14 

powiatów – z tego 2 z województwa dolnośląskiego (brzeski i namysłowski) i 12 z dawnego 

województwa śląskiego (głubczycki, grodkowski, kluczborski, kozielski, krapkowicki, 

niemodliński, nyski, oleski, opolski, prudnicki, raciborski i strzelecki oraz cztery miasta 

wydzielone: Opole, Brzeg, Nysa i Racibórz). Województwo katowickie składało się z 14 

powiatów (będziński, bielsko-bialski, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski, pszczyński, rybnicki, tarnogórski, tyski, wodzisławski i 

zawierciański i 19 miast wydzielonych: Katowice, Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, 

Cieszyn, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, 

Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Zawiercie). Do 

województwa katowickiego przyłączono nie mieszczące się w historycznych granicach 

Górnego Śląska powiaty z byłego zaboru rosyjskiego: myszkowski, kłobucki i częstochowski. 



Kolejna reforma administracyjna z 1975 roku (obowiązująca do 1997 roku) 

doprowadziła do jeszcze większego poszatkowania historycznej, górnośląskiej dzielnicy. 

Utworzono wówczas aż 4 województwa: bielskie (3,7 tys. km2), katowickie (6,7 tys. km2), 

opolskie (8,5 tys. km2) oraz w części województwa częstochowskiego (powiat oleski). 

W Czechosłowacji po II wojnie światowej wszystkie powiaty przedwojennego Śląska 

Czechosłowackiego w latach 1945-1948 należały do Regionu Morawskoostrawskiego 

(Moravskoostravska Expozitura Zemského národniho výboru) ze stolicą w Brnie. Liczba 

mieszkańców czechosłowackiego Śląska sięgała wówczas 876 tys. W latach 1949-1960 

nastąpił podział „śląskich powiatów” w Czechosłowacji pomiędzy Kraj Ołomuński 

(Olomucký Kraj), gdzie znalazły się tylko dwa z nich (Bruntál, Jesenik), oraz Kraj Ostrawski 

(Ostravský Kraj) gdzie pozostała większość pozostałych). Po kolejnej reformie w 1960 roku 

na powrót, tak jak miało to miejsce już przed wojną, cały dawny Śląsk Czechosłowacki 

znalazł się w granicach nowego Kraju Północnomorawskiego (Severomoravský Kraj), w 

którym jednak całkowicie zakłócono historyczne granice śląskich powiatów. Współcześnie, 

po zmianach jakie nastąpiły w latach 90-tych ubiegłego wieku dawny Śląsk Czechosłowacki 

tworzy większość odrębnego Kraju Morawsko-śląskiego (Moravskoslezský Kraj). 
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prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek 

Inteligencja 

 

Inteligencja rozpoznawana jest jako złożona warstwa społeczna, obejmująca członków 

ponadprzeciętnie wykształconych grup zawodowych, którzy pełniąc intelektualne funkcje w 

sferach edukacji, kultury i zarządzania, odwołują się do wartości duchowych, oraz do 

podmiotowych aspiracji społeczeństwa, a swoją pracą przyczyniają się do kształtowania 

zbiorowego poczucia narodowej i politycznej wspólnoty.  

Pierwszą – jak podaje  Ryszarda Czepulis-Rastenis1 – w polskim piśmiennictwie 

próbą zdefiniowania terminu "inteligencja" jest sformułowanie przedstawione przez Karola 

Libelta w rozprawie z 1844 pt. "O miłości Ojczyzny". Pisze on tak o inteligencji  – ''Stanowią 

ją ci wszyscy, co troskliwsze i rozleglejsze odebrawszy po szkołach wyższych wychowanie, 

stają na czele narodu jako uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, przemysłowi zgoła, 

którzy mu przewodzą wskutek wyższej swojej oświaty. Poza tą klasą leżą masy ludu, niby 

ogromne pokłady ziemi, z ponad których tamci jako wzgórza się wznoszą''2. Znajdujemy tu 

socjologiczne ujęcie struktury społecznej z inteligencją narodu jako jego elitą duchową i 

równocześnie przewodzącą w ludowi w kształceniu i kierowaniu sprawami życia 

społecznego. W dalszych historycznych opracowaniach z XIX w. dodawane są oczekiwania 

dotyczące przymiotów inteligencji: rozumienie sprawy narodowej, obok wypełniania 

obowiązków i miłości ojczyzny; powinnością inteligenta jest praca ideowa i poświęcanie się 

dla rozwiązywania problemów swojego narodu w imię ogólnego postępu a nie interesów i 

uczuć pojedynczych warstw społecznych3. 

Według analiz historyków i socjologów inteligencja to specyficzna warstwa 

wyłaniająca się w społeczeństwach Środkowo-Wschodniej Europy a zakorzeniona w 

historycznych procesach ich transformacji, od tradycyjnych feudalnych do nowoczesnych 

struktur polityczno-gospodarczych. Szczególnym czynnikiem wyodrębniania się tej warstwy 

był opór ideowy wykształconych elit wobec tradycjonalizmu autokratycznego i 

oligarchicznego porządku, oraz wobec obcej politycznej dominacji, w krajach opóźnionych w 

rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym. Aleksander Gella wyróżnia siedem historycznych 

                                                           
1 R. Czepulis-Rastenis, „Klasa umysłowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832–1862. Warszawa 
1973, s.6. 
2 K. Libelt, O miłości Ojczyzny, w: "Rok 1844 pod względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków 
Czasowych", nr 1, 1844, s.53. 
3 Patrz w  R. Czepulis-Rastenis, „Klasa umysłowa”. Inteligencja ... op. cit., s. 7-8. 



przypadków funkcjonowania inteligencji, jako specyficznego segmentu struktury 

społeczeństw – które socjologicznie można zaliczyć do systemów transformacyjnych4. "Są to: 

• historyczna klasyczna inteligencja Polski i Rosji; 

• pewne grupy społeczne w międzywojennych Węgrzech i Czechosłowacji; 

• część lepiej wykształconych i zorientowanych humanistycznie członków klasy 

średniej na Zachodzie wraz z zawodowymi intelektualistami; 

• "inteligencja pracująca" w krajach socjalizmu  – zwana też "inteligencją ludową"; 

• wykształcona warstwa w nowych narodach Afryki i Azji, która konkuruje z 

miejscową burżuazją o narodowe przywództwo; 

• grupy dysydenckie i częściowo rewolucyjna inteligencja w społeczeństwach 

zamożnych podczas ostatnich dwudziestu lat (50–70 lata XX w. – AB); 

• małe grupy dysydentów w ZSRR i Europie Wschodniej, które przypominają klasyczną 

inteligencję z XIX w."5. 

Takie podejście identyfikuje inteligencję ze specyficzną kategorią zaangażowanych 

politycznie i społecznie intelektualistów, którzy tworzą elementy kultury obywatelskiej oraz 

narodowej a ideowo orientują się ku postępowi i\lub modernizacji. Klasyczna inteligencja 

polska i rosyjska była społecznie zakorzeniona w ziemiaństwie, ale należąc do zawodów 

oświeconych wykształceniem – w różnych kręgach towarzyskich i ideowo-politycznych 

wiązała się ze społecznikowską pracą na rzecz postępu a nawet rewolucji – dążyła do zmian 

kulturowych zapóźnionego feudalnego ustroju.    

W procesie upowszechnienia edukacji, oraz zdobyczy cywilizacyjnych i socjalnych, 

inteligencja środkowo-europejska stawała się kategorią zyskującą samoświadomość 

wyróżnionej warstwy społecznej, której wiodącą rolą było przewodzenie masom społecznym. 

Funkcjonalnie inteligencja wywiera wpływ na aspiracje kulturalne i życiowe różnych warstw 

a szczególnie wyznacza kierunki oraz zasady awansu edukacyjnego warstw ludowych, 

włączając je do kultury uniwersalnej i narodowej. 

 

 

 

                                                           
4 Przywołanie za Jerzym Mikułowskim Pomorskim, który cytując Aleksandra Gella zalicza go do 
zwolenników podejścia historycznego – J. Mikułowski – Pomorski, Inteligencja wobec nowych 
czasów, w:  Inteligencja. Między  tradycją a wyzwaniami współczesności. Pod red. J. M. 
Pomorskiego, Wyd. Akademia Ekonomiczna Kraków 2005, s.9. 
5 A. Gella, The Intelligentsia and the Intellectuals, Beverly Hills, Sage 1976 – za J. M. Pomorski, 
Inteligencja wobec..., op.cit.,s. 9. 



1. Nurty badań i koncepcje definiowania inteligencji 

 

W refleksji badaczy nad historycznymi losami oraz społecznym i kulturowym 

dziedzictwem inteligencji znajdujemy kilka wiodących orientacji: 

• analizę genezy i składu społecznego oraz losów różnych pokoleń inteligenckich6; 

• charakterystykę misji społeczno-kulturalnej inteligencji oraz jej roli polityczno-

ideowej w walce o niepodległość kraju, tworzących tradycje jej etosu7; 

• krytykę inteligenckich iluzji, braku więzi z innymi warstwami społecznymi, obnażanie 

elitaryzmu, egoizmu grupowego i politycznej służalczości w jej funkcjonowaniu8; 

• afirmację roli ideowej i przywódczej polskiej inteligencji, wskazywanie na kulturowe, 

narodowe oraz religijne dziedzictwo różnych jej odłamów bądź nurtów9. 

 

Encyklopedia  Socjologii wskazuje cztery podstawowe koncepcje inteligencji, jako  

zbiorowości  ludzi:   

                                                           
6 Np. J. Chałasiński, Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa 1946 i jej rozszerzona 
wersja pt. Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej. Warszawa 1958; S. Kieniewicz, Rodowód 
inteligencji polskiej. „Tygodnik Powszechny” nr 15 1946;  J. Żarnowski, Struktura społeczna 
inteligencji w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa 1964; J. Szczepański, Odmiany czasu 
teraźniejszego. Rozdział pt. Struktura inteligencji  w Polsce. Warszawa 1971; seria badań pod 
kierunkiem R. Czepulis-Rastenis, Inteligencja polska pod zaborami. Studia T. I., Warszawa 1979, 
Polska inteligencja współczesna, red. A. Borucki. Warszawa 1980; Inteligencja polska XIX i XX 
wieku Studia T. II.,  Warszawa 1981,  T. III W-wa 1983 i T. IV W-wa 1985; I. Homola, .Struktura 
społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860–1914. Kraków-Wrocław 1984; L. 
Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek. Łowicz 1999. 
7 K. Libelt, O miłości Ojczyzny. Warszawa 1844 i pisma zebrane  w tomie Samowładztwo rozumu i 
objawy filozofii słowiańskiej. Warszawa 1967;  R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka. I wydanie 
1903 i wydanie powiększone Lwów 1907; F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. 
Poznań 1934; przedruk Warszawa 1974 i praca tegoż autora Uczeni a życie polskie.  "Droga" nr 2-3 i 
4 z 1936  oraz jej  rozwinięcie w The Social Role of Men of Knowledge. Columbia University Press 
1940 (wydanie polskie w tomie Społeczne role uczonych. Warszawa 1984);  A. Bocheński, Rzecz o 
psychice narodu polskiego. Warszawa 1998; A. Michnik. Z dziejów honoru w Polsce. Paryż 1985. 
8 I. Moszczeńska, Klasy społeczne a inteligencja. „Ludzkość” nr 38, 40, 42 i 52 1906; A. 
Świętochłowski. Zadania kultury polskiej. „Nowa Gazeta” nr 63 1907;  S. Brzozowski, Legenda 
młodej polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910; S. Żeromski, Snobizm i postęp. 
Warszawa-Kraków 1923;  J. Chałasiński. Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa 1946; 
Cz. Miłosz, Zniewolony umysł. Londyn 1953; J. Trznadel. Hańba domowa. Lublin 1990; H. Palska, 
Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości. Warszawa 1994;  
Intelektualiści a komunizm. „Znak” Rok LI nr 525  Zeszyt tematyczny. Kraków, Luty 1999. 
9 I. Moszczeńska, Cenzus inteligencji. „Przełom” nr 28 1906; H. Janaszek-Iwanickova,  Świat jako 
zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim. Warszawa 1971; R. Czepulis-Rastenis, „Klasa 
umysłowa”. Inteligencja ..., op cit. Warszawa 1973; A. Kłoskowska, Heroizm i personalne symbole 
jako wartości kulturalne. W: Filozofia i pokój. Warszawa 1971;  A. Kłoskowska, Inteligencja polska w 
słowie i obrazie własnym. Wykład na otwarcie wystawy Inteligencja polska XIX i XX wieku. 
Warszawa 1995; T. Bogucka, Polak po komunizmie. Kraków-Warszawa 1997; Marian Surmaczyński, 
Kryzys lat 80 w świadomości inteligentów. Wrocław 1997. 



• wyróżniających się  wysokimi  walorami  intelektualnymi,  artystycznymi  i  

moralnymi;     

• trudniących  się  zawodowo  pracą  umysłową  bądź  artystyczną; 

• zajmujących  określone miejsce w strukturze  społecznej, którzy ze względu  na  swoje  

usługowe  funkcje  społeczne  sytuują  się  między  wyższymi  a  niższymi  klasami; 

• o wysokich kompetencjach intelektualnych, powiązanych z układem prospołecznych 

orientacji  aksjologicznych i pełnieniem funkcji przewodnika w sferze wartości10. 

We literaturze socjologicznej typowe jest ogólne charakteryzowanie inteligencji, jako 

segmentu struktury społecznej złożonego z różnych kategorii zawodowych związanych z 

twórczą praca umysłową. Przykładowo Jan Szczepański socjologiczne rozumienie tej 

kategorii zredukował (warunkach społeczeństwa socjalistycznego) do definiowania 

funkcjonalnego grup zawodowych, wyspecjalizowanych w aktywności umysłowej, które:  

''zajmują się twórczością kulturalną, organizowaniem pracy i współżycia społecznego oraz 

wykonywaniem prac wymagających wiedzy  teoretycznej''11. 

W najszerszej kategoryzacji cech tej zbiorowości – nawiązując do określenia badacza 

pokoleń polskiej inteligencji Ludwika Hassa – inteligencja jest definicyjne warstwą 

obejmującą ogół osób, dla których podstawowym źródłem utrzymania jest wykonywanie 

kwalifikowanej pracy umysłowej, zarówno podejmowanej na własny rachunek (ludzie 

wolnych zawodów lub  przedsiębiorcy), jak i wykonywanej najemnie (wyżej kwalifikowani 

pracownicy umysłowi i kara kierownicza w przedsiębiorstwach lub instytucjach) będący 

specjalistami z wyższym wykształceniem. Współcześnie podstawowym formalnie kryterium 

przynależności do kręgów inteligencji jest co najmniej wyższe wykształcenie, jakkolwiek 

historycznie w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku już klasyczne gimnazjum i 

egzamin maturalny udostępniały wyższe inteligenckie kwalifikacje. Ze względu na tak 

szeroki zakres rozumienia tej warstwy społecznej, ogólne definiowanie inteligencji może być 

dobry pomostem do dialogu pomiędzy socjologami i historykami, podejmującymi się opisu 

przejawów oraz wytworów aktywności jej członków w różnych okresach historii Polski – od I 

Rzeczpospolitej Szlacheckiej, aż po dzisiejszą III RP (w tym sporów  politycznych wokół idei 

tzw. IV Rzeczpospolitej12). 

                                                           
10 hasło  Inteligencja  autor Joanna Kurczewska  w:  Encyklopedia  Socjologii. T. I  A-J. Warszawa  
1998, s.339. 
11 J. Szczepański, Odmiany  czasu teraźniejszego, Warszawa 1971, s.98. 
12 Obraz sporów politycznych wokół tej idei m.in. w:  Paweł Szałamacha, IV Rzeczpospolita – 
pierwsza odsłona. Dlaczego się nie udało, co trzeba zrobić, wyd. Zysk i s-ka Warszawa 2009; oraz   
Leszek Skonka, Czy idea IV Rzeczpospolitej była mrzonką – tekst na www. 



W tradycyjnym stanowym społeczeństwie inteligenckie szlify zdobywali głównie 

zorientowani na twórczą pracę umysłową członkowie szlachty. Mniej liczni byli inteligenci o 

rodowodzie mieszczańskim lub wyedukowani synowie bogatszego chłopstwa, a jedną z 

popularniejszych dróg awansu do tych kręgów było kształcenie prowadzące do święceń 

duchownych. Księża w szczególnym stopniu stanowili ostoję narodowej inteligencji, bowiem 

polska i śląska kultura była zrośnięta przez stulecia z katolicyzmem,  zyskiwała zatem w ich 

posłudze społeczną ostoję i duchowe wzmocnienie. Jakkolwiek na Śląsku Cieszyńskim 

specyficzne były ewangelickie tradycje polskiej ludności, trwające tam od XVI wieku. Jej 

prawa zabezpieczone po kontrreformacyjnej presji Habsburgów patentem tolerancyjnym, 

powiązały wiarą protestancką prawie 80% autochtonicznej ludności tego regionu. 

Mieszczańskie społeczności ewangelicko-augsburskie wydały dość liczne grono pastorów 

gromadzących i pielęgnujących polskie tradycje kulturowe13. 

 

2. Wartości społeczne i etos inteligencji 

 

Historia Polski zaborowej uczyniła z inteligencji warstwę szczególną, zakorzenioną w 

szlacheckich ideałach wolności przywódczynię narodowej walki o niepodległość, ale 

pozbawiała ją trwałego zakorzenienia w industrialnej i urbanistycznej modernizacji 

kraju14.Treści inteligenckiego etosu w znacznym stopniu kształtowała polska literatura piękna 

i zaangażowana społecznie publicystyka15. Zrywana poprzez ofiarę krwi i represje zaborców 

ciągłość pokoleniowa i materialna dorobku inteligencji zwiększała poczucie etosowej 
                                                                                                                                                                                     

http://gazetawarszawska.com/2012/04/16/dr-leszek-skonka-czy-idea-iv-rzeczpospolitej-byla-mrzonka/ 
(dostęp dn. 20.07.2013 r.). 
13 Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653), red. Idzi Panic, Wyd. Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie, Cieszyn 2011; oraz Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów 
współczesnych,  red. I. Panic, t. 1–3, Cieszyn 2009–2010. 
14 Głównymi zarzutami J. Chałasińskiego wobec rodzimej inteligencji było powstrzymywanie się jej 
poszlacheckich kręgów od aktywnego organizowania życia gospodarczego w warunkach 
rozwijającego się kapitalizmu i tworzenie „gett inteligenckich”. Jak pisał – "napływający do miast 
żywioł ziemiańsko-szlachecki, broniąc się przed deklasacją, tworzy w nich getta towarzyskie 
szukające podstaw swej egzystencji w uprawianiu literatury, sztuki lub nauki ale niemal wcale nie 
podejmując się organizowania kapitalistycznych przedsięwzięć w zakresie handlu lub produkcji 
dających wpływ na gospodarczą strukturę tych miast" – patrz J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość 
inteligencji polskiej. Warszawa 1997, s.58-59. „W krajach Europy Zachodniej inteligencja tworzyła 
się wraz z kapitalistycznym mieszczaństwem i była jego intelektualnym wykładnikiem” – pisze J. 
Ulatowski, Aneks pt. Problem widziany z innej strony. W: J. Chałasiński. Przeszłość i przyszłość......., 
s.179. 
15 Zaczątki inteligenckiego etosu tkwią w dziełach doby oświecenia i w romantycznej literaturze 
porywającej  ideami emancypacji narodowej. Nowoczesne treści etosu inteligenta-społecznika 
propagowała publicystyka okresu  pozytywizmu a szczególnie dzieła A. Świętochowskiego  i 
literatura tak zwanej Młodej Polski z jej czołowymi przedstawicielami B. Prusem i S. Żeromskim. 



wspólnoty, zawarte w jej dziedzictwie duchowym. Dla dziewiętnastowiecznej polskiej 

inteligencji o ziemiańskim rodowodzie, walka o niepodległość kraju była znacznie 

ważniejsza, niż myślenie w kategoriach ekonomicznych a podejmowanie produktywno-

utylitarnych zajęć nie było sprawą jej stanowego honoru16. Takie motywy jedynie po części 

przenikały habitusy Polaków pod zaborem pruskim w Wielkopolsce a zdecydowanie słabiej 

na ziemie Śląska, które nie były terenami rozbiorowymi. 

Historycznie za inteligencję śląską można uznać wszystkie warstwy zajmujące się 

pracą duchową i edukacją, wyłaniające się wraz z procesami nowoczesnej urbanizacji i 

industrializacji Górnego Śląska, szczególnie w ramach rozwoju pruskiego państwa. Jednak 

śląska inteligencja kwalifikowana terytorialnie, czyli poprzez miejsce urodzenia i edukacji lub 

twórczej aktywności życiowej wybitnych jednostek, stanowi jedynie termin opisowy, czyli 

jest socjologiczną hybrydą17. W odniesieniu do wybitnych postaci i osobowości twórczych, 

zasłużonych dla danego narodu i regionu, używać należy określenia intelektualiści18. W 

niemieckiej kulturze za G. W. Heglem rozróżniano inteligencję państwową i  mieszczańską, 

jako swoiste obywatelskie grupy społeczne zaliczane do stanu średniego a utrzymujące się z 

posiadania wykształcenia i dóbr duchowych19. Inteligenccy obywatele pruscy, w tym mający 

zakorzenienie w śląskim etnosie twórcy kultury i reprezentanci stanów społecznych państwa 

pruskiego, stanowili w większości podporę idei narodowej wspólnoty20 w ramach polityki 

                                                           
16 J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej..., s. 53-57. 
17 Wskazywanie na istnienie historii rodzimej śląskiej inteligencji, w oparciu o jej miejscowe 
pochodzenie regionalne lub aktywność twórczą osób związanych ze Śląskiem – niezależnie od miejsca 
życia twórców i ich polityczno-narodowych afiliacji oraz pracy w różnych historycznych epokach – 
jest socjologicznie i kulturowo nieuprawnione. Jednakże dziś niektórzy sympatycy "narodu śląskiego", 
poszukujący wraz z Ruchem Autonomii Śląskiej tradycji "rodzimej" śląskości chcą do wspólnej 
kategorii zaliczyć takie postaci jak:  Martin z Opavy, Vitelon, Anselmus Ephorinus, Maria Cunitz, 
Andreas Gryphius, Valeska hr. Bethusy-Huc, Petr Bezruč, Paul Barsch, Heinrich Laube, Josef von 
Eichendorf,  ks. Alojzy Ficek, Carollus Godulla, Franz Winkler, Ewa von Tiele Winckler (Matka 
Ewa), Władysław Nehring, Robert Göppert, Maria Göppert-Mayer, ks. dr Emil Szramek, Carl Ulitzka, 
Jan Kustos, Horst Bienek, Stanisław Bieniasz, Janosch, ks. biskup Herbert Bednorz, prof. Johannes 
Georg Bednorz, prof. Dan Gawrecki i dowolnych innych. Cenne jest przywracanie pamięci o 
wybitnych uczonych i twórcach urodzonych na Śląsku, jak to czyni praca Piotra Greinera. Nobliści ze 
Śląska, Wyd. DWPN Gliwice-Opole 2005, ale nie są one w stanie mitologizować ich pracy na rzecz 
ideowej i kulturowej (Górno)śląskiej wspólnoty. 
18 Bogactwo sylwetek osób różnego pochodzenia i stanu, którzy funkcjonowali od czasów 
Średniowiecza na   Górnym Śląsku i byli związani z nim urodzeniem, swoją pracą i twórczością  
prezentuje Bogdan Snoch w:  Górnośląski leksykon biograficzny. Suplement do wydania drugiego, 
Wyd. Muzeum Śląskie, Katowice 2006. 
19 Za L. Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek, Łowicz 1999, s. 25. 
20 Dobrze oddaje te treści opracowanie Josefa Nadlera pt. Śląska literatura współczesna z 1929 roku 
wydane w tomie Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, pod red. W. Kunickiego,  Wyd. Poznańskie, 
Poznań 2009,  gdzie autor pisze o treściach dzieł  J. von Eichendorfa,  H. Kabotha, H. Stehra 



Kulturkampfu kanclerza Bismarcka. Wcześniej działający tu wybitni oświeceniowi literaci, 

kaznodzieje, uczeni – po części fascynaci śląskiego ludu i folkloru – w zasadniczym stopniu 

nie kwestionowali autorytetu pruskiego państwa21. Na treść procesów konstytuowania się 

ówczesnej inteligencji na Górnym Śląsku, rzutowało to, że utalentowani i wysoce 

wykształceni reprezentanci śląskiego ludu wchodząc do kręgów zawodowych nauczycieli, 

urzędników, lekarzy, prawników, artystów, poprzez edukację i sieci społecznej aktywności 

przechodzili w sferę języka niemieckiego. Wielu z nich aspirowało do uczestnictwa w sferach 

towarzyskich i instytucjonalnych pruskiego społeczeństwa, co często wiązało się z 

wykorzenieniem22 lub świadomym wyborem niemieckiej tożsamości. 

 

3. Korzenie polskiej inteligencji na Górnym Śląsku 

 

Funkcje kontestacyjne 

wobec autorytaryzmu władzy i 

narodowo-twórcze motywy 

działania są misyjnymi 

składnikami inteligenckiego 

etosu w środkowo-europejskim 

doświadczeniu. Śląskie 

zakorzenienie części 

miejscowej inteligencji, 

budzącej swą pracą 

świadomość społeczną oraz 

narodową identyfikację ludu 

żyjącego na Górnym Śląsku, 

prowadziło ją od obrony 

katolickiej wiary i języka 

polskiego służącego kultowi, 

także do zaangażowania w idee poprawy doli socjalnej oraz pozycji kulturalnej śląskiego 
                                                                                                                                                                                     

inspirujących późniejszych twórców niemieckiej literatury śląskiej z początku XX wieku, jak np. A. 
Hein, H. Blüher,  G. Hauptmann, L. Koszella, H. Dominik, K.H. Strobel i inni. 
21 Jak przykładowo Johan G. Schummel, Julius Roger, Joseph von Eichendorf, Herman Karl Koelling  
wspominani w pracy Marii Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska, w: Historia 
Górnego Śląska, pod red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2001, s. 392-395. 
22 Wspomina o tym problemie,  kwestionując mit braku śląskich elit Michał Smolorz w pracy Śląsk 
wymyślony, wyd. Antena Górnośląska, Katowice 2012, s.196. 

Józef Lompa, Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej 



robotnika i chłopa. Śląskie wykształcone mieszczaństwo było wówczas w zdecydowanej 

większości niemieckie, a po części także żydowskie. Niemieckojęzyczna edukacja, 

wzmocniona narodowym romantyzmem i pruskim nacjonalizmem, wbudowanymi w 

aktywność kulturalnych i gospodarczych śląskich elit, tworzyły etniczne i stanowe bariery. 

Organizatorzy instytucji polskiej kultury i katolickiego życia religijnego na Górnym Śląsku 

aktywizowali pragnienie awansu materialnego, ale i umocnienie godności społecznej 

autochtonicznej ludności. Pozytywistyczne motywy pracy inteligentów, zorientowanych na 

polskie składniki tożsamości kulturowej rodzimych Górnoślązaków, angażowały różne kręgi 

w patriotyczne i konspiracyjne formy walki narodowościowej ideowo nośne w środowiskach 

warstw ludowych. Szczególnie w końcu lat 70. i 80. dziewiętnastego wieku krystalizowała się 

górnośląska przestrzeń społeczno-kulturowa, gdzie rozwój polskiego szkolnictwa ludowego i 

religijnego piśmiennictwa otworzył dostęp górnośląskiej społeczności do dziedzictwa 

kulturowego oraz pobudzał zainteresowanie narodową literaturą i sztuką. Dorobek śląskich 

umysłów, pochodzących często z chłopskiego i robotniczego środowiska a zorientowanych na 

polską kulturę, wspiera tworzenie społecznych towarzystw i wydawnictw religijnych, 

rozbudza i aktywizuje ruch narodowościowy. To koniec dziewiętnastego i początek 

dwudziestego wieku jest czasem konstruowania się polskiej inteligencji na Górnym Śląsku. 

Właściwie na całym Górnym Śląsku osią polskiej inteligencji było duchowieństwo katolickie, 

wnoszące treści narodowe do edukacji ludu śląskiego czerpane ze studiów na uczelniach 

Krakowa, Poznania lub Lwowa. Przewodnicy duchowi działając nawet na małą skalę, w 

czasach wojny i gospodarczych kryzysów orientowali oblicze śląskiego ludu ku polskiej 

religijnej i duchowej kulturze. Polscy nauczyciele ze szkół powszechnych, w czasie zaborów 

służyli budzeniu ducha patriotyzmu i pragnień wolności wyrażania śląskiej ludowej kultury. 

Owoce pracy ówczesnych i późniejszych śląskich inteligentów – m.in. księży ks. Jana 

Alojzego Ficka, ks. Józefa Szafranka, ks. Norberta Bończyka, ks. Konstantego Damrota; 

rzemieślników, przedsiębiorców i literatów jak: Juliusz Ligoń, Karol Miarka, Paweł 

Stalmach, Juliusz Szaflik;  pedagogów, wydawców i działaczy społecznych Józefa Lompy, 

Emanuela Smołki, Teodora Heneczki, Józefa Rostka, Adama Napieralskiego, Maksymiliana 

Basisty, Alfonsa Górnika, Adama Kocura, Arkadiusza (zw. Arka) Bożek, Wojciecha 

Korfantego, itd. – tworzyły polski narodowy potencjał i ukształtowały dynamikę trzech 

powstań śląskich z lat 1919-21. 

 

 

 



4. Inteligencja w odzyskanej Polsce – etos i różnicowanie polityczne 

 

Równocześnie z odzyskaniem niepodległości 

przez Polskę inteligencja stała się warstwą integrującą 

procesy tworzenia ładu ustrojowego II 

Rzeczypospolitej. Jej patriotyczna rola i kulturotwórcza 

siła wchłaniała twórcze umysły ze społeczeństwa o 

wieloetnicznym składzie, oraz o szlachecko-

ziemiańskim rodowodzie wartości stanowych i 

przywódczego etosu elit. Praca dla dobra wspólnego w 

odbudowie ojczyzny i podnoszeniu kulturalnego 

poziomu ludu, łączyła się z ostrymi sporami ideowymi, 

oraz z obciążeniami przez nowe podziały polityczne i 

socjalne. Nurty konserwatywne, prawicowe zderzały się 

z lewicowo-liberalnymi, demokratycznymi ideami, wzmacnianymi przez narodowościowe i 

klasowe konflikty. Po motywowanym ideologią sanacji państwa przewrocie majowym Józefa 

Piłsudskiego, napięcia ideowe wśród inteligencji pro-piłsudczykowskiej, endeckiej i 

lewicowej, wzmacniały energię twórczą zarówno admiratorów dyktatury marszałka oraz jej 

krytyków. Inteligencja II Rzeczpospolitej, wydała liczne wybitne postaci i wytworzyła kręgi 

elity kulturalnej, oraz literackie i społeczne wzorce ludzi dobrze wychowanych – co oddaje 

socjologiczny portret jej cech w typologii osobowości społecznych Floriana Znanieckiego23. 

Utrwala się narodowotwórczy kod misji inteligencji zderzający się z wewnętrznymi 

podziałami politycznymi, narodowościowymi, oraz z postępującą "etatyzacją" inteligenckich 

zawodów. Toczono ostre spory o powinności inteligencji, w obliczu narastającego kryzysu lat 

trzydziestych XX wieku oraz obecności w składzie jej elit osób pochodzenia żydowskiego, 

czy niemieckiego. Ważne stawało się pytanie, czy inteligencja polska jest elitą narodu, czy 

biurokratyczną kastą?24 

                                                           
23 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Poznań 1934 i wydania po 1974 r. Autor 
interesująco charakteryzuje tam typy osobowe ludzi "dobrze wychowanych", "ludzi pracy", "ludzi 
zabawy" i "zboczeńców kulturowych" – w jego teorii dewiacji kulturowej. Jakkolwiek "nadnormalni 
zboczeńcy kulturowi", jako innowatorzy zorientowani na wzbogacanie społeczeństwa o nowe idee i 
formy czynności społecznych, wnosić mogą twórczy wkład do zastanych inteligenckich wzorców 
kulturowych. 
24 Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od 
końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj i M. Wichmański, Wyd. UMCS Lublin 2012. 

Prymas August Hlond 



Programowy rozwój polskiej kultury w województwie śląskim i wzmożenie 

twórczych sił związanych ze specyfiką egzystencji w górnośląskiej przemysłowym regionie 

zaowocowały w latach II Rzeczpospolitej twórczością m.in. takich postaci jak: Stanisław 

Ligoń, Gustaw Morcinek, Zofia Kossak-Szczucka,  ks. bp August Hlond,  ks. bp Stanisław 

Adamski, ks. Emil Szramek. Inteligencja na Górnym Śląsku była w szczególnym stopniu 

ofiarą historycznych konfliktów owego czasu. Duże znaczenie dla jej funkcjonowania miały 

pogłębiające się kryzysy gospodarcze i podziały polityczne oraz socjalne. Z jednej strony 

aktywność śląskiej inteligencji ograniczały następstwa polityki sanacyjnej, zmierzającej do 

repolonizacji elit katowickiego Śląska, preferowanie obsady stanowisk kadrami z zewnątrz, a 

następnie atak na opozycję (szczególnie los Wojciecha Korfantego). Procesy te utrwalały 

marginalizowanie lokalnych niemieckich i śląskich środowisk ideowych. Wybuch drugiej 

wojny światowej stanowił próbę patriotyzmu ale i okres zniszczenia wielu znakomitych 

przedstawicieli wybitnego pokolenia międzywojennej polskiej inteligencji. Pacyfikacja 

polskiego życia intelektualnego i twórców kultury na Górnym Śląsku przez hitlerowski reżim, 

niszczący zaciekle wszelkie symbole polskości i dzieła kultury  (jak Muzeum Śląskie w 

Katowicach) niemal w pełni zniwelowała miejscową inteligencję. 

 

5. Wojenna dekompozycja elit i rekonstrukcja nowej "ludowej" inteligencji 

 

W czasie II wojny światowej cała inteligencja polska doznała wielkich strat 

osobowych, hitlerowscy okupanci programowo niszczyli elity duchowe polskiego 

społeczeństwa oraz materialne dziedzictwo symbolizujące opór narodu wobec niemieckiego 

zaborcy i nazistowskiego faszyzmu. Związek Radziecki również eliminował przedwojenne 

polskie elity (fizycznie jak w Katyniu i taktycznie w procesie nacjonalizacji i zwalczania 

patriotycznego podziemia AK, WiN jak i legalnej opozycji PLS). Powodzenie politycznej 

strategii Stalina na konferencji w Jałcie, gdzie ustanowiło nowe granice w powojennej 

Europie, umożliwia przejęcie przez komunistów władzy w Polsce i powstanie Polski 

Ludowej. Dla jej legitymizacji rekrutuje się do współpracy z komunistyczną władzą 

nielicznych ocalałych twórców, szczególnie o lewicowych sympatiach, a dla potrzeb 

kadrowych instytucji państwa kształci się nową socjalistyczną "ludową inteligencję"25. 

                                                           
25 Charakterystykę cech tej nowej chłopsko-robotniczej inteligencji, rekrutowanej przez system 
komunistycznej oświaty i partyjnej propagandy w Polsce daje  Hanna Palska, Nowa inteligencja w 
Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości...op.cit. 



Józef Chałasiński wywodził w 1946 roku socjologiczne argumenty za 

przezwyciężaniem szlacheckich wzorców mentalnych inteligenckiej kultury, przez chłopską 

w swojej genealogii ludową inteligencję26. Edukacja wyższa plebejskiej młodzieży, 

przemieszczanie mas przesiedleńców i osadników, napływ robotników do pracy w 

przemysłowych ośrodkach wzmagały politykę przyjmowania na studia wyższe partyjnego 

aktywu i przyznawania pierwszeństwa w przyjmowaniu na uczelnie dzieci "robotników i 

chłopów". Takie preferowane "pochodzenie społeczne" stawało się w późniejszym okresie 

PRL mniej nośne, kiedy szeroko rozbudowane warstwy kadr administracji państwowej i 

zawodów pracy umysłowej, wymagających wyższych kwalifikacji, dokonywały pokoleniowej 

reprodukcji pozycji społecznych. Nawarstwianie się procesów rozbudowy struktur 

produkcyjnych, powiększanie się liczebne zawodów: urzędniczych, nauczycielskich, 

medycznych, inżynierskich, technicznych spowodowało wzrost nierówności kulturowych, 

reprodukowanie statusu i szans zawodowych, upowszechnianie się praktyk paternalizmu, 

nepotyzmu i korupcji w środowiskach inteligenckich. Inteligencja w PRL, jako kategoria 

złożona z wielu grup społeczno-zawodowych, ulega poważnym przeobrażeniom także pod 

względem prestiżu i wzorców  awansu. W procesie rozwoju socjalistycznej industrializacji i 

kształtowania się specjalistycznych kadr przemysłowych w różnych branżach rozbudowana 

została inteligencja techniczna. Natomiast w aparacie propagandowym w oświacie oraz w 

instytucjach administracyjnych kształtowano kadry inteligencji humanistycznej. Jako 

rozrastające się liczebnie a materialnie nieprodukcyjne zawody nauczycieli, urzędników, 

lekarzy, artystów i inne segmenty inteligencji humanistycznej stają się gorzej opłacane oraz 

silniej indoktrynowane ideologicznie. Stopniowo ujawniają się konflikty strukturalne 

scentralizowanej gospodarki i doktrynalne podziały w komunistycznym aparacie władzy. 

Zarazem postępuje społeczne oswojenie zasad partyjnej i nomenklaturowej selekcji na 

uprzywilejowane stanowiska w systemie zarządzania administracją i gospodarką. W miarę 

postępu socjalistycznej industrializacji kraju rosło znaczenie inteligencji technicznej, 

przeważała orientacja na budowanie kariery związanej z kształceniem się oraz zdobywaniem 

nowych specjalizacji zawodowych i naukowych. Model etatystyczno-nomenklaturowy 

organizowania środowisk inteligencji powodował, że w okresie PRL "Liczba inżynierów 

zwiększyła się kilkunastokrotnie a na przykład nauczycieli tylko kilkakrotnie. Ale i ta ostatnia 

                                                           
26 J. Chałasiński. Społeczna genealogia inteligencji polskiej..., op.cit. 



grupa zawodowa była teraz bardzo liczna, podobnie jak lekarze"27. Socjalistyczne korporacje 

zawodowe i stowarzyszenia branżowe orientowały ideowo środowiska inteligenckie na 

potrzeby gospodarki kraju, zgodnie z doktryną o służebnej roli inteligencji dla klasy 

robotniczej i chłopstwa. Robotnicze niepokoje społeczne i rozbudzane nadzieje, powiązane 

także z walkami partyjnych frakcji w 1956 i 1968 roku  spowodowały powrót do narracji 

narodowej i inteligenckiej. Również opór duchowy polskiego Kościoła Katolickiego, wokół 

którego koncentrowała się wierząca inteligencja a w latach siedemdziesiątych także laicka 

opozycja, wznowił debatę nad godnością pracy, prawami robotników i wartościami w życiu 

rodziny oraz narodu. Wybór kardynała K. Wojtyły na papieża i pielgrzymki do kraju Jana 

Pawła II zwielokrotniły inteligencki przekaz wartości wspólnotowych, wspierających 

powstanie ruchu "NSZZ Solidarność". Inteligenckie kręgi opozycyjne, m.in. poprzez 

struktury Kościoła Katolickiego, przyczyniły się do moderowania polityki stanu wojennego i 

porozumień przy "okrągłym stole" z partyjno-państwowymi elitami. Historia PRL dowiodła, 

że kulturowe dokonania polskiej inteligencji i prestiż etosu wiedzy zobowiązującej do służby 

społeczeństwu były zbyt duże, aby komunistyczne władze zdołały narzucić twórcom model 

służebnego inteligenta obsługującego ideologicznie partyjną władzę. "Nowe wzory zachowań 

i funkcjonowania inteligencji [były] mało atrakcyjne dla nowych kadr "ludowej inteligencji", 

wreszcie nacisk stalinizmu trwał jednak względnie krótko i zamienił się w jego 

kompromitację" /.../ a w latach siedemdziesiątych /.../ osłabła więź wewnętrzna inteligencji 

jako całości i posunęło się naprzód jej zatomizowanie, co nie sprzyjało utrzymaniu jej 

prestiżu społecznego"28. 

 

6. Inteligencja na Górnym Śląsku – technokratyzm i humanizacja elit 

 

W przypadku Górnego Śląska inteligencja czasu PRL była zdominowana przez jej 

segmenty techniczne i rekrutowaną z zewnątrz wyższą nomenklaturę partyjno-

administracyjną. Wielkie znaczenie gospodarcze regionu, koncentracja na produkcji węgla, 

stali, energii, ciężkiego przemysłu maszynowego i chemii powodowały, że priorytetem był 

rozwój kształcenia wyższego na Politechnice Gliwickiej i Wyższych Szkołach Inżynierskich. 

Humanistyka była w pierwszych dziesięcioleciach organiczna głównie do Studiów 

                                                           
27 J. Żarnowski, Inteligencja w Polsce niepodległej, w epoce komunizmu i na progu transformacji, w: 
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Red. H. Domański, IFiS PAN 
Warszawa 2008, s. 91. 
28 Tamże. 



Nauczycielskich a później Wyższych Szkół Pedagogicznych.  Dopiero ambicje polityczne I 

sekretarza KW PZPR Edwarda Gierka i plany włączenia województwa katowickiego w 

edukowanie nowej humanistycznej elity doprowadziły do powołania Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach dopiero w 1968 roku. Meandry ideologicznej presji partyjnych sekretarzy i 

komisarzy na kadry naukowe UŚ w latach siedemdziesiątych  i osiemdziesiątych pozostają 

wciąż do pełnego rozpoznania. Budowa infrastruktury propagandowej władz w 

województwie śląskim, rozwój lokalnych mediów i kadr dziennikarskich, artystycznych w 

zakresie grafiki, reżyserii, realizacji widowisk masowych, wpływało również na kształcenie 

artystów i specjalistów od nowoczesnych technik komunikacji społecznej. Jednak rosnący 

profesjonalizm akademickich twórców, wiele opracowań naukowych, nowych dzieł sztuki, 

oraz aktywność obywatelska części doktorów i profesorów regionalnych uczelni potwierdziły 

żywotność inteligenckiego kodu narodowych wartości. Śląska inteligencja złożona z ludzi 

zaangażowanych w ruch Solidarności, wspierała walkę robotników o wartości obywatelskie a 

służyli m.in. tacy liderzy jak profesor August Chełkowski, Walerian Pańko, Jerzy Buzek, a 

szczególnie ludzie "Solidarności" wydaleni z uczelni w stanie wojennym, przez komisje 

weryfikacyjne. 

Wspólnota akademicka Uniwersytetu Śląskiego, kształcąc od 45 lat głównie 

miejscową młodzież, wytworzyła pokoleniową reprodukcję inteligencji wśród napływowej a 

po części i autochtonicznej śląskiej ludności. Obecnie liczba jego absolwentów przekroczyła 

200 tysięcy osób. Najważniejszym owocem uniwersyteckiej działalności jest rzesza twórców i 

pracowników instytucji kultury, którzy poświęcają swoją pracę wzbogacaniu dziedzictwa 

regionu, dla których mozaika historycznej wielokulturowości i tradycje rodzimych Ślązaków 

są cenną spuścizną wzbogacającą polską tożsamość ludności napływowej. Bogactwo i 

osobliwości Górnego Śląska, jako regionu narożnikowego o skrzyżowanych politycznie i 

trudnych egzystencjalnie losach miejscowej ludności (co opisywał mądrze już ks. dr Emil 

Szramek w eseju z 1934 roku pt. ''Śląsk jako problem socjologiczny''), tworzą silne podziały 

subregionalne i tożsamościowe. Inteligencja napływowa z Polski formowała politykę 

repolonizacji Górnoślązaków tak przez II wojną jak i w początkach PRL-u. Doświadczanie 

szeregu krzywd przez rodzimych Ślązaków – od wypędzeń w 1945 roku, obozów (jak 

Łambinowice-Zgoda), męczeństwa pracy przymusowej w ZSRR Ślązaków wywiezionych na 

Syberię i do kopalń Donbasu, represje za niemieckie dokumenty i nazwiska, akcje tzw. 

łączenia rodzin i wyjazdy w latach siedemdziesiątych do RFN zrywające więzi rodzinne, 

preferowanie w PRL napływowej siły roboczej w dostępie do mieszkań na nowoczesnych 

osiedlach i w awansowaniu kadr na wyższe stanowiska; kumulacja biedy, dezorganizacji i 



wykluczeń społecznych w starych dzielnicach śląskich miast a po transformacji ustrojowej 

także bezrobocia wśród mieszkańców zwalnianych z likwidowanych kopalń i hut, negatywny 

stosunek do aspiracji społecznych i kulturowych rodzimych Ślązaków – to negatywne procesy 

obciążające różne systemy władzy, ale także po części inteligenckie elity funkcjonujące w 

województwie katowickim (dawniej śląskim).  

Z drugiej strony w PRL przechowano wśród inteligencji część etosu pracy Ślązaka i 

szacunek dla robotniczego dziedzictwa tej ziemi. Najważniejsze jednak było to, że pomimo 

zawłaszczania "śląskiego etosu pracy" i "powstań śląskich" przez komunistyczną propagandę 

(której służyło nieliczne grono rodzimych przedwojennych inteligentów jak np. Gustaw 

Morcinek, Wilhelm Szewczyk), zbudowany został silny przekaz kulturowej  tożsamości 

Górnego Śląska. Został on zmoderowany w dziełach filmowych, literackich,  naukowych i 

artystycznych przez wielu twórców, jak m.in. Kazimierz Kuc, Stanisław Hadyna, Stanisław 

Bieniasz, Janosz, Horst Bieniek, Lech Majewski, Filip Bajon, Henryk Mikołaj Górecki, 

Waldemar Świerzy, Teofil Ociepka, Erwin Sówka, Piotr Naliwajko, Tadeusz Kijonka, Dorota 

Simonides, Ewa Chojecka, Jan Miodek, Tadeusz Sławek, Marek Sołtysek, Stefan Szymutko.  

Symboliczne artefakty Górnego Śląska wiążą go z robotniczą bazą przemysłową objętą 

polskim inteligenckim dyskursem historycznym, tworząc zmitologizowaną wizję regionu, 

określaną przez zmarłego w 2013 roku Michała Smolorza terminem "Śląsk wymyślony". 

Chodzi tu między innymi o moderowanie śląskości w ramach polskiej narodowej kultury lub 

w opozycji do jej uniwersalizujących roszczeń, przez poczucie "krzywdy" i "kolonii 

wewnętrznej" oraz zanegowanej przedwojennej "autonomii". Region pogranicza zawsze jest 

podatny na kreację związaną z interesami klas panujących politycznie. W warunkach 

komunistycznej systemowej unifikacji, celem polityki władz w regionie była integracja 

śląskiej ludności autochtonicznej z polskimi przybyszami i ich kulturowa asymilacja do 

polskości. W warunkach kapitalistycznej wolności wciąż dominuje centralistycznie 

zorganizowane państwo, z jego agendami administracyjnymi i edukacyjnymi, które 

terytorialnie dzielą Górny Śląsk a obecne województwo katowickie, tworząc je w części z 

ziemi małopolskiej, zagłębiowskiej i częstochowskiej. Polityczne panowanie w aparacie 

administracyjnym inteligencji polskiej oraz inteligenckiego kodu narodowego w myśleniu o 

wspólnocie, kształtuje dzisiaj stosunki polityczne ograniczające aspiracje części Ślązaków do 

stowarzyszania się w związku ludności narodowości śląskiej oraz do uchwalenia prawa 

uznającego ich gwarę za język regionalny. 

 

 



7. Inteligencja śląska w tworzeniu nowych tożsamości i autonomii 

 

Przejście od górnośląskiej ludowości do etniczności stało się powolnym, ale 

postępującym procesem konstruowania przestrzeni wolności do otwartego i autentycznego 

pielęgnowania własnej odrębności przez rodzimą ludność Górnego Śląska, której większość 

zamieszkuje województwo śląskie. Ruch Autonomii Śląska gromadzi dziś kilkutysięczne 

tłumy na dorocznych manifestacjach i promuje ideę odrębności narodowej  rodzimej ludności 

śląskiej. Społeczna dystrybucja poczucia tożsamości i identyfikacji z narodowością śląską nie 

jest równoznaczna z tą organizacją. Jakkolwiek jej lider Jerzy Gorzelik zdecydowanie neguje 

polskość kulturowych korzeni Górnoślązaków, bazując w większości na poparciu 

zbiorowości z niższych warstw średnich a nawet osób socjalnie wykluczonych, to jednak 

większość rodzimej ludności regionu definiuje się jako Ślązacy-Polacy29. W województwie 

śląskim aż w 76 gminach co najmniej 10% mieszkańców zadeklarowało inną niż polska 

tożsamość narodową30. 

Tożsamość lokalna i regionalna określają wciąż w bardzo istotnym stopniu poczucie 

własnej identyfikacji kulturowej oraz społeczne zakorzenienie młodych mieszkańców 

województwa śląskiego. Jednak polonocentryczny przekaz nauczania historii w systemie 

szkolnictwa powszechnego niemal pomija problemy śląskiej kultury (podobnie jak wkład w 

rozwój lokalny pruskiej elity, ludności żydowskiej i lokalnych tradycji Zagłębia 

Dąbrowskiego) oraz ignoruje współczesne dylematy obywatelskie rodzimej ludności 

regionu31. Dylematy polskiego inteligenta w służbie zetatyzowanych instytucji publicznych, 

niechętnych śląskiemu regionalnemu aktywizmowi, oddaje dobrze przypadek pochodzącej ze 

śląskiej rodziny nauczycielki języka polskiego, która w spisie powszechnym nie deklaruje 

pochodzenia śląskiego, bo jej zdaniem tak czynić nie wypada. Problemem śląskiej inteligencji 

zorientowanej na wartości regionalne, jest poszukiwanie idei i form aktywności dających 

odwagę w przeciwstawianiu się uzurpacjom administracji państwowej skłonnej do 

ograniczania rodzimym mieszkańcom praw stowarzyszania się i przywoływania innych niż 

polskie korzenie społeczno-kulturowej tkanki Górnego Śląska. Zarazem dorobkiem czasu 

                                                           
29 50,9% takich wskazań w spisie powszechnym z 2011 roku, przy 44.4% Ślązaków, oraz 4,7% jako 
Polacy, lub Niemcy i inni mający śląskie zakorzenienie – dane z komunikatu pt. Przynależność 
narodowa i etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. GUS  Warszawa 2013, s. 3. 
30 Tamże, s. 2. 
31 Dokumentują te kwestie reprezentatywne badania uczniów szkół województwa śląskiego z 2008 
roku omawiane w pracy A. Bartoszek, T. Nawrocki, J. Kijonka-Niezabitowska, Tożsamość młodych 
Ślązaków. Między patriotyzmem lokalnym a europejskością, wyd. Fundacja dla Śląska, Katowice 
2009. 



transformacji jest rozrost liczebny wykształconych na wyższych uczelniach młodych pokoleń 

Ślązaków przełamujących dawne proletariackie piętno i zdolnych do kreowania nowych 

wzorców gospodarowania bogatymi zasobami ludzkimi rodzimego regionu. Ci wyżej niż 

przeciętnie wyedukowani Ślązacy-Polacy wspólnie ze Ślązakami oraz urodzonymi w 

województwie śląskim Polakami i Polakami-Zagłębiakami mogą poszukiwać inteligenckich 

wzorców godnego życia oraz przydatnych dla pielęgnowania lokalnych tradycji i 

obywatelskiej odpowiedzialności w pluralistycznych formach społecznej samorealizacji. 

 

8. Krytyka inteligencji – destrukcja etosu w transformacji a nadzieje 

kryzysu 

 

Czas transformacji systemowej lat dziewięćdziesiątych XX w. był dla polskiej 

inteligencji okresem profesjonalizacji ról zawodowych i korporacyjnych funkcji, w ramach 

wyłaniających się segmentów gospodarki rynkowej. Początkowo jest ona głównym 

beneficjentem i kreatorem naśladowczej kapitalistycznej modernizacji. Doświadczenia 

nierówności rynkowych, barier w rozwoju aspiracji skierowanych na realizację 

materialistycznych wartości, oraz zależności kraju od strategii inwestycyjnych globalnych 

korporacji, coraz czytelniejsze w drugiej dekadzie przemian systemowych, aktywizują 

narodowo-konserwatywne nurty inteligenckie. Społeczeństwo odczuwa traumę gwałtownej 

zmiany społeczno-kulturowej a inteligencja różnicuje się na segmenty elit odczuwających 

korzyści z wolności rynku i wzrostu merytokratycznych kryteriów rekrutacji, oraz na 

neurotycznych obrońców narodowo-katolickich tradycji, według wzorców 

dziewiętnastowiecznych patriotów nawołujących do walki z zewnętrznymi zagrożeniami dla 

polskiej tożsamości narodowej. Eskalacja populistycznych haseł i agresywnych sporów w 

krajowej polityce przyjmuje formę mimetycznej rywalizacji sił partyjnych o eliminację 

rywali, która niweczy reguły intelektualnej debaty. Inteligencja polska w drugim 

dziesięcioleciu XXI wieku staje się ofiarą głębokich podziałów, odtwarzających stare 

konflikty ideowe, które nadały jej negatywną dynamikę w czasach II  Rzeczpospolitej. Jako 

nośnik wzorców kultury i treści ideowych staje się ona coraz mniej znacząca, ponieważ w 

wymiarze działalności socjalnej i obywatelskiej zastępowana jest przez samorządowe agendy 

państwa, oraz stowarzyszenia i organizacje sektora pozarządowego. Profesjonalne interesy 

korporacji zawodowych, preferowanie zasad prywatyzowania zysków z posiadanych 

kompetencji i uspołeczniania ryzyka, a przede wszystkim praktyki koteryjnej obrony swoich 



członków przed odpowiedzialnością za błędy zawodowe, dziś zdają się zdecydowanie 

dominować nad etosem inteligenta, nad kodeksami etyki zawodowej w korporacjach lekarzy, 

urzędników, sędziów, nauczycieli i innych kręgów.   

Krytyka inteligenckich postaw i spory ideowo-polityczne obejmują odniesienia jej 

członków do wysokiej kultury i tradycji narodowych, w tym do patriotyzmu i służby 

obywatelskiej na rzecz niepodległości, oraz suwerenności polskiego państwa. Jedne z 

najważniejszych osi sporów o etosowe powinności oraz status społeczny inteligenta wynikają 

z następujących dylematów jego tożsamości:  

• inteligencja ma polski postszlachecki rodowód, ale w jej obrębie krystalizującą rolę 

odegrali intelektualiści o różnej proweniencji społecznej i etnicznej (w tym kręgi 

mieszczańskie i żydowskie, oraz litewskie i inne osobowości twórcze); 

• tradycje ziemiańsko-konserwatywne i narodowo-katolickie polskiej inteligencji 

zderzały się z promowaniem lewicowych nurtów i kosmopolitycznych wzorców 

postępu społecznego; 

• inteligencja przedwojenna, przechowując dziedzictwo patriotyzmu i wolności, 

rozmywała się w następstwie represji władz komunistycznych i napływu ludowych 

warstwach nowej inteligencji robotniczo-chłopskiej; 

• różne segmenty stanów zawodowych, występując w roli etosowych liderów 

modernizacji (transformacji) społecznej zamieniają się w grupy interesów oraz 

partykularne elity polityczne, czerpiąc nuworyszowskie i klientelistyczne korzyści z 

dostępu do aparatu władzy i administracji publicznej.  

• dominuje technokratyzm zarządzania i biurokratyzacja odpowiedzialności kadr 

inteligenckich, oraz podporządkowanie debat o zasadach ładu wspólnotowego 

dyktatowi aksjologii kapitalistycznego liberalizmu i budżetowego fiskalizmu, które 

podatkowymi interesami budżetu państwa zastępują wartości sprawiedliwości 

społecznej i interesu publicznego. 

Współczesna socjologiczna literatura i publicystyka zawiera szereg stwierdzeń 

wieszczących pogłębianie się kryzysu moralnego inteligencji lub nadchodzący kres jej 

społecznej, wzorcotwórczej roli. Narastające rozwarstwienie ekonomiczne w zawodach 

należących do jej segmentów; przekształcenie się jej elit w funkcjonariuszy aparatu 

administracyjnego i usług publicznych, oraz w profesjonalistów obsługi biznesu 

skrępowanych kontraktami i korporacyjną lojalnością; pozostawienie wielu kategorii 

pracowników umysłowych, bez szans na merytokratyczny awans, na etatach specjalistów o 



niskim uposażeniu w sferach budżetowych; czynią z inteligentów zatomizowane segmenty 

zawodowe32. Niektórzy badacze piszą o "inteligencji budżetowej" jako zbiorowości 

prezentującej postawy bierności wobec wyzwań nowych konkurencyjnych czasów, ujawniają 

niskie ich zaangażowanie w życie kulturalne, brak nawyków samodzielności i odwagi w 

wyrażaniu własnego zdania, a przede wszystkim egoizm grupowy i przywiązanie do 

zabezpieczania swoich partykularnych życiowych interesów. W obliczu sukcesu silniejszych i 

zamożniejszych grup szarzy inteligenci prezentują nieufność, frustrację i zawiść. Dobrym 

komentarzem do obecnego stanu inteligenckich elit III Rzeczpospolitej wydaje się być teza 

badacza kapitałów społecznych i kulturowych Pierre'a Bourdieu o upadku kulturowych 

aspiracji wynikających z rozpadu hierarchii gustu i smaku. Przejawami tego procesu są: 

rywalizacyjna presja kapitalistycznej rzeczywistości, preferowanie materialistycznej 

konsumpcji i realizowanie jej często przez pozaformalną pogoń za rentą z klientelistycznych 

powiązań, degradacja sfer językowej kultury i zwyczajów uprzejmości oraz zawężenie 

wzorców uczestnictwa w kulturze wysokiej;  zdominowanie mass mediów i form rozrywki 

przez ludowe, kiczowate programy służące formatowaniu taniego gustu odbiorców masowej 

konsumpcji.   

Z drugiej strony narasta duchowa frustracja społecznymi kosztami kapitalistycznej 

transformacji oraz kryzysem tradycyjnych wzorców w obliczu presji postnowoczesnej 

zmediatyzowanej kultury. Procesy te tworzą nowe napięcia polityczne, aktywizujące 

narodowo-katolickie wartości, podejmowane przez post-ziemiańskie i patriotyczno-

konserwatywne kręgi inteligencji. Ostre podziały polityczne w Polsce z ostatnich lat tworzą 

medialny tygiel propagandowej rywalizacji rządzącego obozu Platformy Obywatelskiej z jej 

obstrukcją ze strony opozycji Prawa i Sprawiedliwości. Do tej ich niszczącej wspólnotę 

obywatelską walki na forach mass mediów wciągani są reprezentanci środowisk 

intelektualnych, jako komentatorzy pożądanych społecznie reguł i sprawni w polemikach z 

oponentami adwersarze. Jednakże problem stosunku krytycznych inteligentów do 

niesprawnych instytucji własnego państwa, oraz regionalne ruchy społeczne odwołujące się 

do tradycji autonomii samorządowej, stanowią zaczyn dla nowych form mobilizacji 
                                                           
32 Zepchnięcie na margines wartości inteligenckich wieszczyła Teresa Bogucka, a utratę jej pozycji 
politycznej Edmund Mokrzycki, urzędniczenie wskazywał Paweł Śpiewak i Bogdan Mach, frustrację i 
brak aspiracji Witold Gadomski, porzucenie przywództwa kulturalnego Ireneusz Białecki, zacofanie i 
elityzm Jerzy Jedlicki, Krzysztof Wolicki, peryferyjność wzorców Tomasz Zarycki – patrz artykuły i 
opracowania w książkach:  Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?  red. 
H. Domański, Wyd. IFiS PAN Warszawa 2008;  Inteligencja między tradycją a wyzwaniami 
współczesności, red. J. Mikułowski-Pomorski; Inteligent i obywatel, Red. P. Weryński,  K. Rąb,  A. 
Musiał, Wyd. Homini Kraków 2009;  T. Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji.  
Wyd. UW Warszawa 2008. 



inteligenckich środowisk. Bez wątpienia do inteligencji współcześnie nie należy zaliczać 

mechanicznie każdego absolwenta szkół wyższych. Spuścizną po PRL był bardzo niski 

odsetek ludzi z wyższym wykształceniem – w województwie katowickim w końcu lat 80-tych 

miało je ok. 7,5% mieszkańców a w kraju ok. 8%. Oznaczało to jednak zdobywanie 

akademickich szlifów przez najżywsze i twórcze umysły ówczesnego społeczeństwa. Obecnie 

mamy już około 19% ludzi z dyplomami licznych wyższych uczelni o nierównym poziomie 

nauczania. Równocześnie nie da się oczekiwać najwyższego poziomu wiedzy i 

zaangażowania od masy studentów, stanowiących niemal 50% roczników kończących szkoły 

średnie. Kwalifikacje inteligenckie powinny wiązać się aktywnością kulturalną a przede 

wszystkim z postawami krytycznej refleksji nad wartościami dobra wspólnego w działaniu 

własnej grupy zawodowej, ze świadomym dystansowaniem się od reklamowych socjotechnik 

firm komercyjnych i populizmu haseł różnych kręgów politycznych; inteligenci są potrzebni 

dla podejmowania krytyki działań środowisk aspirujących do sięgania po korzyści ze 

sprawowania władzy lub sieci wpływów; do wskazywania negatywnych następstw obciążania 

państwa polskiego kosztami administracyjnej i organizacyjnej niesprawności; ostrzegania 

przed narzucaniem mniejszościom społecznym, obyczajowym, kulturowym i wyznaniowym 

form dominacji ideologicznej, oporu wobec agresywnego organiczna praw obywatelskich ich 

członków; obrony prawa do wolnego i pokojowego manifestowania przekonań i do sprzeciwu 

wobec złych praktyk rządzenia przez zorganizowane społecznie zbiorowości. Zatem 

inteligencja może wciąż kreować swoje symboliczne pole obywatelskiego dyskursu. Może 

również aktywizować członków różnych społecznych struktur do przejmowania od swoich 

historycznych i obecnych liderów wzorców publicznej służby oraz reguł wspólnotowej 

kooperacji. Budowanie kultury politycznej Polaków pozostaje wciąż wyzwaniem dla 

inteligentów, aspirujących do przewodzenia społeczności mieszkającej we własnym regionie 

oraz w kraju – czyli w polskim wspólnym, chociaż źle skonstruowanym i niesprawnie 

zarządzanym, domu. 
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dr Jolanta Pełka-Gościniak 

Karpaty Zachodnie, regiony geomorfologiczne 

 

W granicach województwa śląskiego znajduje się podprowincja Karpaty Zachodnie, w 

obrębie której wyróżnia się makroregion Karpaty Zewnętrzne. Góry te zbudowane są z 

utworów fliszowych wieku kredowego i paleogeńskiego, sfałdowanych w czasie orogenezy 

alpejskiej w neogenie. W obrębie Zachodnich Karpat Zewnętrznych różna dojrzałość rzeźby, 

kontrasty w odporności skał i zróżnicowana tektonika oraz intensywność ruchów 

górotwórczych zdecydowały o wyróżnieniu pasa górskiego w postaci Beskidów oraz pasa 

wyżynnego Pogórza Karpackiego. Taki zasadniczy podział został zaproponowany przy 

regionalizacji geomorfologicznej przez M. Klimaszewskiego (1972) i L. Starkla (1972 a, b). 

(tab. 1, 2, rys. 1, 2). Natomiast S. Gilewska (1986) wprowadziła literowo-cyfrowy system 

oznaczania jednostek geomorfologicznych, który w miarę możliwości nawiązuje do systemu 

regionalizacji fizycznogeograficznej opracowanej przez J. Kondrackiego (2002) i do Karpat 

Zachodnich zaliczyła również Kotliny Podkarpackie Zachodnie: Kotlinę Ostrawską i 

Oświęcimską z mezoregionami: Płaskowyż Rybnicki, Równina Pszczyńska, Dolina Górnej 

Wisły – odcinek zachodni oraz Dział Wilamowicki (tab 3., rys. 3). 

 

Strefa: Alpejska, Prowincja Karpaty, Podprowincja: Karpaty Zachodnie, Makroregion: 
Karpaty Zewnętrzne 
Mezoregion Region 
Beskidy Beskidy Morawsko-Śląskie 

Obniżenie Jabłonkowskie 
Beskid Żywiecki 

Pogórze Pogórze Śląskie 
Tab. 1. Jednostki geomorfologiczne Zachodnich Karpat w województwie śląskim (wg 

Klimaszewskiego, 1972). 
 

Mezoregiony Regiony Subregiony Regiony niższego rzędu 
POGÓRZE 
KARPACKIE (1.2.1) 

POGÓRZE ŚLĄSKIE 
(1.2.1.1) 

Dział Cieszyński 
(1.2.1.1.1) 
Kotlina Ustronia 
(1.2.1.1.2) 
Dział Bielski (1.2.1.1.3) 
Dział Pisarzowicki 
(1.2.1.1.4) 

 



BESKIDY (1.2.2)  

 
BESKIDY 
MORAWSKO-ŚLĄSKIE 
(1.2.2.1) 

Beskid Śląski (1.2.2.1.1) Grzbiet Czantorii-Stożka 
(1.2.2.1.1.1) 
Grupa Baraniej Góry 
(1.2.2.1.1.2) 
Grupa Klimczoka 
(1.2.2.1.1.3) 

Beskid Mały (1.2.2.1.2) Grupa Magurki 
(1.2.2.1.2.1) 
Grupa Madohory 
(1.2.2.1.2.2) 

OBNIŻENIE 
JABŁONKOWSKIE 
(1.2.2.2) 

Brama Koniakowska 
(1.2.2.2.1) 

Kotlina Istebnej 
(1.2.2.2.1.1) 
Grzbiety Pochodzitej 
(1.2.2.2.1.2) 
Kotlina Milówki 
(1.2.2.2.1.3) 

Kotlina Żywiecka 
(1.2.2.2.2) 

Działy Leśnej i Dolina 
Soły (1.2.2.2.2.1) 
Wzgórza Grójeckie 
(1.2.2.2.2.2) 
Obniżenie Gilowic 
(1.2.2.2.2.3) 

Pasma Bramy 
Krzeszowskiej (1.2.2.2.3) 

Pasmo Kiczory-Zwalisk 
(1.2.2.2.3.1) 
Kotlinka Jeleśni 
(1.2.2.2.3.2) 

BESKID ŻYWIECKI 
(1.2.2.3) 

Grupa Wielkiej Raczy 
(1.2.2.3.1) 

Pasmo Zwardońskie 
(1.2.2.3.1.1) 
Pasmo Wielkiej Raczy-
Rycerzowej (1.2.2.3.1.2) 
Pasmo Ujsolskie 
(1.2.2.3.1.3) 

Grupa Pilska (1.2.2.3.2) Pasmo Romanki 
(1.2.2.3.2.1) 
Grzbiet Pilska 
(1.2.2.3.2.2) 

Tab. 2. Jednostki geomorfologiczne Zachodnich Karpat Zewnętrznych (fliszowych) (1.2) w 

województwie śląskim (wg Starkla 1972 b, 1983). 

 

 

 

Prowincje Podprowincje Makroregiony Mezoregiony 
D 
KARPATY 
ZACHODNIE 

DI 
KOTLINY 
PODKARPACKIE 
ZACHODNIE 

DI.a 
Kotlina Ostrawska 

 

DI.b 
Kotlina Oświęcimska 

.b1 
Płaskowyż Rybnicki 
.b2 
Równina Pszczyńska 
.b3 
Dolina Górnej Wisły 
– odcinek zachodni 
.b4 
Dział Wilamowicki 



DII 
ZEWNĘTRZNE 
KARPATY 
ZACHODNIE 

DII.a 
Pogórza Beskidów 
Zachodnich 

.a1 
Pogórze Śląskie 

DII.b 
Beskidy Zachodnie 

.b1 
Beskidy Morawsko-
Śląskie 
.b2 
Obniżenie 
Jabłonkowskie 
.b3 
Beskid Żywiecki 

Tab. 3. Jednostki geomorfologiczne województwa śląskiego wg Gilewskiej (1986, 1999). 

 

Rys. 1. Jednostki geomorfologiczne Karpat Zachodnich w województwie śląskim (wg Gilewskiej, 
1986, 1999). 



 

Rys. 2. Jednostki geomorfologiczne Zachodnich Karpat Zewnętrznych (fliszowych) w województwie 
śląskim (wg Starkla, 1983). 

 

Rys. 3. Jednostki geomorfologiczne Zachodnich Karpat Zewnętrznych (fliszowych) w województwie 
śląskim (wg Starkla, 1972 b). 



Wyróżnione w obrębie karpackiej części województwa śląskiego typy rzeźby: 

pogórzy, den dolin rzecznych i kotlin oraz gór niskich i średnich z elementami rzeźby 

wysokogórskiej tworząc różnorodne układy przestrzenne są przyczyną zróżnicowania 

sąsiadujących ze sobą obszarów i podstawą wydzielenia jednostek regionalnych niższego 

rzędu. Podział ten uwzględnia piętrowość krajobrazów, etapy ewolucji rzeźby Karpat oraz 

wpływ odporności skał i tektoniki na styl rzeźby (Starkel, 1972b). 

 

Rys. 4. Typy rzeźby Karpat Zachodnich w województwie śląskim (wg Starkla, 1972b). 

 

1. Pogórze Karpackie 

 

1.1. Pogórze Śląskie 

 

W województwie śląskim do mezoregionu Pogórze Karpackie należy region Pogórze 

Śląskie, stanowiące wąską, opadającą ku północy platformę u stóp Beskidów Morawsko-

Śląskich. Pogórze rozciąga się od okolic Cieszyna w dolinie Olzy na zachodzie po dolinę Soły 

w okolicach Wilamowic na wschodzie. W granicach województwa osiąga szerokość od około 

15 km (W) do około 5 km (E). Budują je głównie mało odporne łupki płaszczowiny 



cieszyńskiej i lokalnie odsłonięte łupki płaszczowiny podśląskiej i fliszu zewnętrznego z 

niewielkim udziałem skał bardziej odpornych. Falistą powierzchnię pogórza o długich 

wypukło-wklęsłych stokach urozmaicają pojedyncze wzgórza zbudowane z twardszych 

piaskowców i wapieni. Doliny rzek wychodzących z Beskidów (Olza, Wisła, Biała, Soła) 

rozcinają Pogórze Śląskie na kilka działów o odmiennych cechach rzeźby. Są to Dział 

Cieszyński, Bielski i Pisarzowicki.  

Dział Cieszyński składa się z dwóch części: wyższej w postaci Wzgórz 

Goleszowskich (500-551 m n.p.m.) oraz niższej w postaci płaskich garbów o wysokości 360-

330 m n.p.m. Wzgórza Goleszowskie zbudowane są z wapieni cieszyńskich i tworzą 

monoklinalne grzbiety z fragmentami poziomu pogórskiego. Dolina Wisły w tej strefie 

rozszerza się, tworząc Kotlinę Ustronia, której kształt sugeruje założenia tektoniczne. Kotlinę 

wypełniają osady stożków napływowych Wisły i jej dopływów z okresu ostatniego glacjału i 

zlodowaceń środkowopolskich. Dział Bielski (po dolinę Białej) tworzy równinę, łagodnie 

opadającą ku Wiśle. Ma charakter czynnego akumulacyjnego przedgórskiego piedmontu w 

poziomie przydolinnym, na który nakładają się równiny stożków sypane przez potoki 

rozcinające krawędź Beskidu Śląskiego. Dolina Białej jest wysłana grubą serią osadów typu 

zastoiskowo-kemowego. Dział Pisarzowicki (po dolinę Soły) ma charakter zwartego 

płaskowyżu rozciętego na głębokość około 50 m. Pogórze pokryte jest warstwami żwirów 

zakumulowanych podczas zlodowaceń plejstoceńskich i miąższą zwietrzeliną przypominającą 

pokrywy lessowe. Występują tu liczne głazy narzutowe. 

 

2. Beskidy 

 

Granica między Pogórzem Śląskim a Beskidami jest morfologicznie bardzo wyraźna, 

gdyż tworzy ją próg o wysokości względnej 500-800 m, mający charakter progu 

denudacyjnego, twardzielowego. Zachodnią część Beskidów tworzą dwie zwarte grupy 

górskie Beskidów Morawsko-Ślaskich i Beskidu Żywieckiego, oddzielone ciągiem kotlin i 

bram Obniżenia Jabłonkowskiego. Rzeźba Beskidów wyraźnie nawiązuje do litologii i 

tektoniki. Zróżnicowanie odporności skał na wietrzenie i erozję decyduje o kontrastach w 

ukształtowaniu terenu. 

 

 

 



2.1. Beskidy Morawsko-Śląskie 

 

W skład Beskidów Morawsko-Śląskich wchodzi wyższy blok Beskidu Śląskiego oraz 

niższy i mniejszy Beskidu Małego. Dzieli je wąska Brama Wilkowicka, mająca założenia 

tektoniczne. Cechuje je monoklinalne ułożenie warstw zapadających ku południowi. 

Występują tu odporne piaskowce lgockie i godulskie oraz mniej odporne piaskowce i łupki 

istebniańskie płaszczowiny śląskiej. Najwyższym szczytem Beskidów Morawsko-Śląskich 

jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Grzbiety mają układ widlasty. Rzeźba Beskidów 

kształtowana jest głównie przez procesy rzeczne i stokowe, ma zatem charakter fluwialno-

denudacyjny. Skutkiem cyklicznego rozwoju rzeźby jest schodowy profil stoków i 

występowanie powierzchni zrównania. Stoki górskie są młode i strome a wierzchowiny mają 

zaokrąglone, łagodniejsze kształty. Głębokie doliny rzeczne mają V-kształtny profil 

poprzeczny, niewyrównany profil podłużny oraz strome, często skaliste zbocza. Osuwiska, 

cokoły skalne oraz progi wodospadowe w korytach wskazują na współczesne podnoszenie i 

rozcinanie bloku Beskidu Śląskiego. Beskid Mały cechuje się obecnością wąskich grzbietów 

urozmaiconych skałkami. Przez Beskid Mały przełamuje się Soła płynąca z Kotliny 

Żywieckiej, tworząc przełom strukturalny.  

 

2.2. Obniżenie Jabłonkowskie 

 

Obniżenie Jabłonkowskie wykształciło się w mało odpornych seriach skalnych. 

Tworzy ciąg kotlin i bram o przewadze rzeźby pogórskiej o biegu SWW-NEE znajdujący się  

pomiędzy Beskidami Morawsko-Śląskimi a Beskidem Żywieckim. Ma cechy rzeźby 

inwersyjnej. W granicach województwa tworzą je: Brama Koniakowska, Kotlina Żywiecka i 

Brama Krzeszowska. W jego obrębie charakter pogórza ograniczonego górami ma obszar 

Bramy Koniakowskiej, zaś Kotlina Żywiecka i Kotlina Jeleśni są kotlinami erozyjnymi. 

Brama Koniakowska obejmuje szereg garbów i grzbietów leżących na poziomie 

średnich i wysokich pogórzy (do 900 m n.p.m.). Rozcięta jedynie na głębokość 100-300 m 

stanowi typowy obszar wododziałowy między Beskidem Śląskim a grupą Wielkiej Raczy. 

Dzięki dużym kontrastom w odporności w obrębie stropu płaszczowiny śląskiej i łuski 

przedmagurskiej dominuje układ pasmowy a w miękkich łupkach powstała Kotlina Istebnej, 

zamknięta przełomowym odcinkiem Olzy o charakterze epigenetycznym. 

Kotlina Żywiecka o kształcie trójkąta ma charakter okna tektonicznego. Od zachodu 

ograniczona jest linią uskoku (uskok nożycowy). Dno kotliny leży na wysokości 350-400 m 



n.p.m. a w jej dnie występują osady jednostki podśląskiej. Znaczną część dna kotliny zajmują 

terasy i stożki napływowe Soły i jej dopływów. 

Brama Krzeszowska obejmująca międzyrzecze Soły i Skawy tworzy wąską strefę 

pogórskich garbów (500-600 m n. p. m), znajdującą się pomiędzy Beskidem Małym i 

Żywieckim. Nad tymi garbami w poziomie pogórskim, założonymi na mniej odpornych 

skałach, wznoszą się twardzielcowe grzbiety zbudowane z piaskowców magurskich (Łosek - 

871 m n.p.m., Bąków – 766 m n.p.m). Grzbiety są rozcięte dolinkami o głębokości około  

100 m. 

 

2.3. Beskid Żywiecki 

 

Masyw Beskidu Żywieckiego budują serie odpornych piaskowców magurskich i 

częściowo inoceramowych płaszczowiny magurskiej. Piaskowce magurskie o miąższości do 

1600 m tworzą pasma o charakterze inwersyjnym. Głębokości rozcięcia sięgają do 800 m, 

stoki wypukłe i wypukło-wklęsłe mają nachylenie 20-35º. Beskid Żywiecki nie tworzy 

jednolitego pasma górskiego. Składa się z szerokich, zwartych pasm górskich oddzielonych 

wąskimi obniżeniami dolinnymi. Na terenie województwa śląskiego wyróżnia się Grupę 

Wielkiej Raczy oraz Grupę Pilska.  

Grupa Wielkiej Raczy (1236 m n.p.m.) o widlastym układzie grzbietów rozcięta jest 

przez dopływy górnej Soły. Składa się z wyższego stopnia- kilku grzbietów o przebiegu SW-

NE (Pasmo Wielkiej Raczy-Rycerzowej), które ma charakter inwersyjny ale ze względu na 

upady na południe osie grzbietów mają cechy monoklinalne. Od północy przylega doń niższy 

stopień - Pasmo Zwardońskie złożone z kilku kopulastych gór wyspowych. 

Grupa Pilska obejmuje wysoką kopułę Pilska (1557 m n.p.m. – kulminacja po stronie 

słowackiej) i równoległy doń grzbiet inwersyjny Lipowskiej-Romanki (1324 m n.p.m-1366 m 

n.p.m.). Duża odporność (scementowanie) stref poprzecznych uskoków powoduje, że na nich 

założyły się poprzeczne grzbiety a nie doliny. Grzbiety podlegały działaniu selektywnych 

procesów w plejstocenie. Niektóre formy przyjmowano za formy glacjalne oraz peryglacjalne 

(gołoborza). Obecnie na stokach na dużą skalę występują ruchy masowe. 
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Karpaty Zewnętrzne 

 

Karpaty stanowią najdalej na północ wysunięty fragment wielkiego pasma alpidów 

europejskich. Są orogenem powstałym w pobliżu lub na krawędzi platformy 

wschodnioeuropejskiej w wyniku zamknięcia fragmentu basenu Tetydy. Mają kształt łuku 

łączącego się z Alpami Wschodnimi na zachodzie i Bałkanami na wschodzie (Rys. 1). 

Tradycyjnie Karpaty dzieli się na starsze (późnokredowe) pasmo fałdowe nazywane 

Karpatami wewnętrznymi i młodsze (oligoceńsko-środkowomioceńskie), znane jako Karpaty 

zewnętrzne (fliszowe). Karpaty zewnętrzne ciągną się od okolic Wiednia do rzeki 

Dymbowicy w Rumunii. Na obszarze Polski znajduje się zachodnia część Karpat 

zewnętrznych (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Należą do nich Beskidy, Gorce oraz 

Bieszczady. Granicą południową Karpat zewnętrznych jest pieniński pas skałkowy, 

zbudowany z wapienno-krzemionkowych skał mezozoicznych, fliszowych skał 

górnokredowych i paleogenu (Golonka i in., 2007).  

 

Rys.1. Szkic tektoniczny polskich Karpat (Żytko i in., 1989; Oszczypko i in. 2008). 

Północną granicę Zachodnich Karpat Zewnętrznych stanowią autochtoniczne osady 

miocenu zapadliska przedkarpackiego, przykrywające paleozoiczne struktury bloków 

małopolskiego i górnośląskiego. 



Karpaty zewnętrzne zbudowane są głównie z górnojurajskich, kredowych i 

paleogeńskich skał fliszowych, ponasuwanych w postaci płaszczowin na osady miocenu, 

wypełniające zapadlisko przedkarpackie. Flisz karpacki powstał w głębokim zbiorniku 

morskim (ocean Tetydy). Składa się z rytmicznie wykształconych, różnej grubości warstw 

piaskowców i łupków, rzadziej zlepieńców i piaskowców albo wapieni i margli. Skały te 

osadzały się na znacznych głębokościach sięgających nawet kilku tysięcy metrów, z tak 

zwanych prądów zawiesinowych. Nagromadzone na obrzeżach basenu osady (iły, muły, 

piaski, żwiry), osuwając się ze skłonu, mieszały się z wodą morską, tworząc zawiesinę 

spływającą dynamicznie w głąb basenu. Ławice osadów powstałych z prądów zawiesinowych 

noszą nazwę turbidytów.  

Ocean Tetydy podzielony był grzbietami podwodnymi na mniejsze baseny. Główne 

serie osadowe powstałe w obrębie poszczególnych basenów dały początek dużym jednostkom 

tektonicznym – płaszczowinom.  Najsilniejsze ruchy tektoniczne w Karpatach zewnętrznych 

zachodziły w fazie sawskiej, na granicy paleogenu i neogenu i w fazie styryjskiej w miocenie. 

Ruchy te były związane z subdukcją podłoża płaszczowin w rejonie pienińskiego pasa 

skałkowego. Utwory fliszowe Karpat zewnętrznych zostały wtedy sfałdowane, a następnie 

odkute od swego podłoża i przemieszczone ku północy (o co najmniej 70 km) w postaci 

odrębnych płaszczowin. 

Na południu Karpat zewnętrznych występuje płaszczowina magurska. Na północ od 

niej rozciągają się kolejno: płaszczowina śląska, podśląska, skolska i płaszczowina stebnicka. 

Pomiędzy płaszczowinami magurską i śląską wyróżniono jednostki tektoniczne 

przejściowe, których profile litostratygraficzne wskazują na okresowe powiązanie z basenami 

jednostek sąsiadujących. Na zachodzie są to łuski przedmagurskie, w części centralnej 

polskich Karpat – płaszczowina grybowska, a na wschodzie – płaszczowina dukielska.  

W okresach późniejszych miały miejsce jedynie ruchy pionowe, spowodowane 

izostazją. Szacuje się, że współczesne ruchy pionowe w Karpatach wynoszą do 1-2 mm/rok. 

 

1. Basen sedymentacyjny Karpat zewnętrznych 

 

Basen sedymentacyjny Karpat zewnętrznych był fragmentem północnej części oceanu 

Tetydy. Był to basen głębokomorski o szerokości kilkuset kilometrów.  Położony był między 

płytą północnoeuropejską na północy a grzbietem czorsztyńskim na południu. Ocean Tetydy 

podzielony był grzbietami podwodnymi na mniejsze baseny, w których odbywała się 



sedymentacja poszczególnych serii (magurskiej, śląskiej, podśląskiej i skolskiej) budujących 

obecnie płaszczowiny Karpat fliszowych.  

Najstarszymi skałami Karpat fliszowych, występującymi na obszarze województwa 

śląskiego, są łupki cieszyńskie dolne (formacja wędryńska) powstałe w jurze górnej (kimeryd 

– tyton). Są to ciemnoszare łupki margliste z podrzędnie występującymi wkładkami 

cienkoławicowych wapieni pelitycznych lub detrytycznych o miąższości dochodzącej do 300 

metrów. Skały te występują w rejonie Żywca i Bielska-Białej wyłącznie w obrębie 

płaszczowiny śląskiej. Powyżej formacji wędryńskiej, w rejonie Żywca, Bielska-Białej i Kóz, 

występują wapienie cieszyńskie (formacja wapieni cieszyńskich; tyton górny – berias). Są to 

cienkoławicowe wapienie  pelityczne lub drobnoziarniste ku górze przechodzące w wapienie 

średnio- i gruboziarniste o miąższości dochodzącej do 200 m. Nad wapieniami cieszyńskimi, 

w obrębie płaszczowiny śląskiej i podśląskiej, zalegają łupki cieszyńskie górne (walanżyn – 

hoteryw). Są to ciemnoszare łupki margliste i cienkoławicowe, drobnoziarniste piaskowce z 

wtrąceniami wapieni detrytycznych i syderytów. Miąższość tej serii dochodzi do 300 m. 

Powyżej zalegają warstwy grodziskie (hoteryw – apt), które na obszarze województwa 

śląskiego występują w obrębie płaszczowiny śląskiej (na wschód od Bielska-Białej). Są to 

gruboziarniste piaskowce i zlepieńce kwarcytowe o miąższości nie przekraczającej 50 m. 

Pogłębienie zbiornika spowodowało rozwój sedymentacji ilastej. Powstała seria łupków 

wierzchowskich (formacja wierzowska; barrem – alb), odsłaniających się w rejonie Żywca 

oraz na wschód od Bielska-Białej w obrębie płaszczowiny śląskiej i podśląskiej. Jest to seria 

czarnych, liściastych łupków bitumicznych, lokalnie przeławiconych piaskowcami typu 

grodziskiego o miąższości do 200 – 500 m. Wyżej w profilu pojawiają się warstwy lgockie 

(formacja lgocka; alb i cenoman), które wykształcone są w postaci naprzemianległych 

piaskowców cienko- i średnioławicowych oraz ciemnoszarych łupków. Skały te występują w 

rejonie Żywca oraz na wschód od Bielska-Białej w obrębie płaszczowiny śląskiej. Miąższość 

warstw lgockich wynosi około 300 m. W najwyższej części występują niebieskie rogowce, 

gezy i cienkoławicowe piaskowce (rogowce mikuszowickie).  

W późnej kredzie, w wyniku ruchów tektonicznych, nastąpiło duże zróżnicowanie 

basenu sedymentacyjnego. Powstały dwie prowincje sedymentacyjne: Prowincja Śląska na 

zachodzie i prowincja inoceramowa na wschodzie.  

W prowincji śląskiej powstawały warstwy godulskie (formacja godulska; turon i 

senon) i warstwy istebniańskie (senon i paleocen). Z warstw godulskich zbudowane są 

najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego (m.in. Skrzyczne – 1250 n n.p.m.). Ich miąższość na 

tym obszarze przekracza 2000 m. W Beskidzie Śląskim i Małym warstwy godulskie są 



trójdzielne.  Skały najstarsze (warstwy godulskie dolne) reprezentowane jest przez uławicone 

piaskowce glaukonitowe o spoiwie ilasto-węglanowym, przeławicone czarnymi i zielonymi 

łupkami. Wyżej występują gruboławicowe piaskowce, przeławicone wkładkami zielonych 

łupków (warstwy godulskie środkowe), powyżej których zalegają serie piaskowców, 

zlepieńców i łupków (warstwy godulskie górne). Formacje godulską charakteryzuje przewaga 

piaskowców glaukonitowych, często grubo ławicowych 

Bezpośrednio na warstwach godulskich występują warstwy istebniańskie (formacja 

istebniańska), które budują południową część Beskidu Śląskiego (na północ od linii Istebna – 

Koniaków). Kompleks ten złożony jest głównie z gruboławicowych, jasnoszarych, 

gruboziarnistych piaskowców arkozowych oraz zlepieńców o miąższości około 1000 m 

(warstwy istebniańskie dolne). Powyżej występują grubo- i średnioławicowe piaskowce 

drobno- i średnioziarniste z wkładkami czarnych łupków ilastych z detrytusem roślinnym o 

miąższości około 600 m (warstwy istebniańskie górne).  

W prowincji inoceramowej wyróżnia się część północną (związana z płaszczowiną 

skolską) i część południową (związaną z płaszczowiną magurską). Skałami 

charakterystycznymi dla obu części są cienko- i średnioławicowe piaskowce wapniste o 

barwie szarej lub niebieskoszarej, zawierające pokruszone skorupy inoceramów oraz liczne 

hieroglify (warstwy inoceramowe, warstwy ropianieckie, formacja ropianiecka). Miąższość 

warstw inoceramowych na obszarze Beskidu Żywieckiego, gdzie występują w jądrach 

antyklin i łusek,  wynosi 350-450 m.  

W paleogenie, w basenie 

Karpat zewnętrznych powstała 

jeszcze jedna seria grubo- i 

średnioławicowych piaskowców 

gruboziarnistych z licznymi 

egzotykami (piaskowce 

ciężkowickie). Maksymalna 

miąższość piaskowców 

ciężkowickich wynosi około 500 

m. Najpełniejszy profil tych skał 

występuje w serii śląskiej. W 

serii magurskiej piaskowce 

ciężkowickie powstały jedynie w 

Fot.1. Kopuła szczytowa Pilska (1557 m n.p.m.), zbudowana ze 

skał płaszczowiny magurskiej. 



części północnej zbiornika. W części południowej osadzały się skały bardziej drobnoziarniste, 

miejscami węglanowe. Są to warstwy: beloweskie,  hieroglifowe i łąckie (eocen). Warstwy 

beloweskie, o miąższości do 150 m,  występują w rejonie Ujsołów i Korbielowa, w obrębie 

płaszczowiny magurskiej. Są to cienkoławicowe, drobnoziarniste piaskowce wapniste z 

licznymi biohieroglifami. Warstwy hieroglifowe składają się z cienkoławicowych 

piaskowców z wkładkami łupków o miąższości około 150 m. Występują w obrębie 

płaszczowiny śląskiej i magurskiej. Warstwy łąckie występują w profilu serii magurskiej, w 

Beskidzie Żywieckim w rejonie Ujsołów i Korbielowa. Złożone są głównie z występujących 

przemiennie ławic frakcjonalnie warstwowanych, drobnoziarnistych piaskowców wapnistych 

i margli. Miąższość tych warstw wynosi około 150 m.  

W eocenie i wczesnym oligocenie w południowej części obu prowincji (śląskiej i 

inoceramowej) powstał kompleks gruboławicowych piaskowców magurskich (formacja 

magurska), z których zbudowane są najwyższe szczyty Beskidów. Skały te zalegają na 

warstwach beloweskich, łąckich lub hieroglifowych. Wykształcone są jako gruboławicowe, 

drobnoziarniste piaskowce mikowe. W południowej części obszaru występują piaskowce 

zlepieńcowate.   

W oligocenie w północnej części basenu tworzyły się warstwy menilitowe 

występujące w profilu serii podśląskiej, śląskiej i przedmagurskiej. Są to łupki bitumiczne 

barwy czekoladowo-burunatnej lub czarnej, w niższej części zawierające brunatne rogowce. 

Miąższość warstw menilitowych dochodzi do 100 m.  Powyżej występują warstwy 

krośnieńskie sięgające aż po najniższy miocen. Są to najczęściej średnioławicowe, drobno- i 

średnioziarniste piaskowce o spoiwie ilastym i ilasto-węglanowym o miąższości około 1000 

m. Skały te występują w rejonie Żywca, na południowych stokach Beskidu Śląskiego i 

Małego w obrębie jednostki śląskiej, natomiast w rejonie Kamesznicy – Węgierskiej Górki 

oraz Rychwałdu znajdują się w obrebie jednostki przedmagurskiej.   

Sedymentacja w basenie Karpat zewnętrznych została przerwana ruchami 

tektonicznymi fazy sawskiej we wczesnym miocenie. Całkowita miąższość osadów 

fliszowych powstałych w zbiorniku Karpat zewnętrznych wynosi 5 – 7 km (Mizerski 2011). 

 

2. Jednostki płaszczowinowe Karpat zewnętrznych 

 

Południowa część województwa śląskiego obejmuje fragment Karpat zewnętrznych, 

gdzie  płaszczowiny karpackie nasunięte są na neogeńskie utwory molasowe, wypełniające 



zapadlisko przedkarpackie, pod którymi występują prekambryjsko-paleozoiczne utwory 

platformowe (opisane w części dotyczącej budowy geologicznej województwa śląskiego). Na 

tym obszarze występują utwory serii podśląskiej, śląskiej, przedmagurskiej i magurskiej 

budujące płaszczowiny o tych samych nazwach. 

 

2.1. Płaszczowina podśląska 

 

Utwory płaszczowiny podśląskiej mają stosunkowo niewielkie powierzchniowe 

rozprzestrzenienie (Rys.1). W zachodniej części Karpat występują w wąskiej strefie u czoła 

nasunięć Karpat zewnętrznych jak również odsłaniają się w oknach tektonicznych (np. 

żywieckie okno tektoniczne). Szerokość wychodni skał płaszczowiny podśląskiej waha się od 

0 do 5 km (Oszczypko 2008). Płaszczowina zbudowana jest ze zróżnicowanych facjalnie skał 

kredy i paleogenu.  

 

Fot. 2. Warstwy lgockie widocznie w kamieniołomie w Kozach (Beskid Mały) 

 

 

 



2.2. Płaszczowina śląska 

 

Płaszczowina śląska rozciąga się na obszarze polskich Karpat od Beskidu Śląskiego 

po Bieszczady (Rys.). Zajmuje ok. 1/3 powierzchni polskich Karpat zewnętrznych. Nasunięta 

jest na utwory płaszczowiny podśląskiej. Profil stratygraficzny płaszczowiny śląskiej 

obejmuje osady od najmłodszej jury aż po oligocen. W części zachodniej płaszczowina śląska 

dzieli się na dwie płaszczowiny cząstkowe: cieszyńską i godulską. Płaszczowina cieszyńska 

występuje na obszarze  Pogórza Cieszyńskiego i Bielskiego. Zbudowana jest głównie z 

mocno sfałdowanych łupków i wapieni najmłodszej jury i najstarszej kredy, które nasunięte 

są na płaszczowinę podśląską. W skałach osadowych płaszczowiny cieszyńskiej występują 

liczne intruzje cieszynitów należących do cieszyńskiej prowincji magmowej, będącej 

przejawem wulkanizmu ekstensyjnego  (Włodyka 2010).  

Płaszczowina godulska zbudowana jest z wielu ogniw o przewadze piaskowców 

(warstwy lgockie, godulskie, istebniańskie). Odporne na wietrzenie piaskowce godulskie i 

istebniańskie budują najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego. W części zachodniej Beskidów 

znaczącą rolę odgrywają uskoki o kierunkach od NNW-SSE do N-S, dzielące płaszczowinę 

godulską na blok Beskidu Małego i blok Beskidu Śląskiego. Pomiędzy nimi znajduje się 

Kotlina Żywiecka powstała na miejscu żywieckiego okna tektonicznego. W oknie 

tektonicznym odsłaniają się mało odporne na wietrzenie łupki i margle płaszczowiny 

cieszyńskiej i skały płaszczowiny podśląskiej.  

Miąższość stratygraficzna płaszczowiny śląskiej wynosi przeważnie 2500 – 3000 m, w 

Beskidzie Śląskim sięga 5000 m (Oszczypko 2008). 

 

2.3. Łuski przedmagurskie 

 

Na płaszczowinę śląską nasunięte są łuski przedmagurskie, które ciągną się wąskim pasem od 

Istebnej przez Koniaków, Kamesznicę do Sporysza. Na wschodzie chowają się pod 

płaszczowinę magurską. W jej skład wchodzą tylko utwory kredy górnej i paleogenu. 

 

 

 

 

 

 



2.4. Płaszczowina magurska 

 

Jest to największa 

jednostka wyróżniana w 

obrębie Karpat fliszowych. 

Od południa graniczy z 

pienińskim pasem 

skałkowym.  Rozciąga się od 

Lasu Wiedeńskiego na 

zachodzie po okolice Poiana 

Botizei w Karpatach 

rumuńskich. Na obszarze 

Polski rozciąga się od Istebnej 

na zachodzie po Bieszczady 

na wschodzie. (Rys. 1).  

 

Płaszczowina magurska zbudowana jest głównie z utworów kredy górnej i paleogenu. 

Najstarsze skały, pochodzące z jury i dolnej kredy, występują jedynie w strefie 

przypienińskiej. Utwory najmłodsze pochodzą z dolnego miocenu (Oszczypko 2006). 

Przeważającą część obszaru zajmują piaskowce magurskie. Są to gruboławicowe (0,5 - 5 m 

grubości, lokalnie nawet więcej), średnio i gruboziarniste, miejscami zlepieńcowate 

piaskowce, z wkładkami łupków ilastych i marglistych. Mają ilaste, ilasto-wapniste a czasem 

krzemionkowe spoiwo, które wpływa na ich zwięzłość. Wietrzejąc rozpadają się na duże, 

ostrokrawędziste bloki. Piaskowiec magurski jako odporny na wietrzenie buduje najwyższe 

wzniesienia w Beskidzie Żywieckim i Makowskim, jak również południową część Beskidu 

Śląskiego  (Fot. 1). Piaskowce magurskie lokalnie przykryte są młodszym ogniwem – 

oligoceńskimi warstwami nadmagurskimi.  

Południową granicę płaszczowiny magurskiej stanowi podłużny uskok przesuwczy, 

biegnący wzdłuż północnej krawędzi pienińskiego pasa skałkowego (Birkenmajer 1986). 

Granicę północną wyznacza czoło nasunięcia magurskiego (Rys. 1). Stratygraficzna 

miąższość serii magurskiej wynosi od 2 km w części północnej do 3,5 km w części 

południowej (Poprawa i in. 2002). 

 

 

Fot. 3.  Wychodnie warstw istebniańskich w Beskidzie 

Śląskim(pasmo Magurki Radziechowskiej). 
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dr hab. Robert Krzysztofik 

Konurbacja katowicka 

 

Konurbacja katowicka jest policentryczną formą osadniczą integrująca współcześnie 

52 gminy województwa śląskiego i 2 gminy z województwa małopolskiego oraz zajmującym 

obszar 1354 km²1. Zlokalizowana jest ona w środkowej części województwa śląskiego i 

składa się z trzech obszarów strukturalnych rdzenia, strefy wewnętrznej i strefy zewnętrznej 

(ryc. 1). Według przyjętej metodologii badawczej jest to największy w Polsce obszar 

zaglomerowany, szczególnie jeśli rozpatrywać go w kategoriach jednostek posiadających 

prawa miejskie. Konurbacja katowicka należy także do największych i najludniejszych form 

osadniczych Europy.  

 

Ryc. 1. Struktura przestrzenna konurbacji katowickiej. Oznaczenia: 1 – miasta rdzenia konurbacji 
katowickiej, 2 – miasta strefy wewnętrznej konurbacji katowickiej, 3 – gminy strefy zewnętrznej 
konurbacji katowickiej, 4 granice gmin lub obszarów miejskich i wiejskich w gminach, 5 – granice 
powiatów, 6 – granica województwa śląskiego, 7 – zasięg terytorialno-administracyjny konurbacji 

katowickiej.  

                                                           
1 Krzysztofik, Runge, Spórna, 2011. 



Pod pojęciem konurbacji miejskiej rozumieć należy skupienie co najmniej 3 miast o 

zbliżonym potencjale demograficznym i funkcjach, zlokalizowanych w najbliższym 

sąsiedztwie, tak, że każde z nich bezpośrednio graniczy z co najmniej jednym innym pod 

względem administracyjnym. Miasta te tworzą rdzeń konurbacji. W Polsce w odniesieniu do 

konurbacji wielkomiejskich przyjmuje się, że wśród miast stanowiących rdzeń konurbacji 

powinny się znajdować ośrodki co z liczba ludności przekraczająca 100 tys. 

Konurbacja katowicka w swym rdzeniu w znacznej części pokrywa się z zasięgiem 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, natomiast w swych granicach ogólnych z 

zasięgiem strefy rdzeniowej i peryferyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”2. 

Pojęcie metropolii nie jest jednak tożsame pojęciu konurbacji (lub aglomeracji). 

Jeszcze większy rozdźwięk definicyjny istnieje pomiędzy konurbacją katowicką, a 

Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Pierwsza z nich jest formą osadniczą, drugi 

natomiast okręgiem przemysłowym związanym wyłącznie z górnictwem i produkcja 

przemysłową.  

 

1. Nazwa formy osadniczej 

 

Określenie konurbacja katowicka w rozumieniu formy osadniczej skupia uwagę na 

dwóch istotnych elementach definiujących – zdefiniowaniu w sposób dosłowny 

ukształtowanej formy osadniczej oraz nawiązanie do głównego ośrodka w zbiorze miast o 

podobnym potencjale (primus inter pares). W publikacjach naukowych i popularnych 

stosowane są także inne nazwy: konurbacja śląska, konurbacja górnośląska, konurbacja 

śląsko-zagłębiowska, konurbacja górnośląsko-zagłębiowska, aglomeracja śląska, aglomeracja 

górnośląska, aglomeracja katowicka, aglomeracja śląsko-zagłębiowska, aglomeracja 

górnośląsko-zagłębiowska, aglomeracja śląsko-dąbrowska, a także w tym kontekście 

niepoprawne merytorycznie: GOP lub w rozwinięciu Górnośląski Okręg Przemysłowy, 

metropolia śląska, metropolia górnośląsko-zagłębiowska i inne określenia nawiązujące do 

pojęcia metropolia. Mnogość nazw wynika z faktu: 

• zbytniej „naukowości” sformułowania: konurbacja, 

• zbytniej szczegółowości terminologicznej sformułowania: konurbacja, 

• nieznajomości tego pojęcia lub jego sensu terminologicznego, 

• większej rozpoznawalności i powszechności sformułowania: aglomeracja, 

                                                           
2 Krzysztofik, Runge, Spórna, 2011. 



• popularności i medialności sformułowania: metropolia, obszar metropolitalny, 

• stosowalności sformułowania metropolia lub obszar metropolitalny w dokumentach 

planistycznych i strategicznych, 

• braku wiedzy na temat różnic pomiędzy sformułowaniem metropolia a aglomeracja 

lub konurbacja miejska, 

• „śląsko-centrycznego” odbioru tożsamości regionalnej, 

• ujęcia regionalnego w nazewnictwie, 

• ujęcia regionalnego z uwypukleniem tożsamości kulturowej regionu i innych 

elementów.  

Określenie konurbacja (katowicka) proponuje się traktować jako najkorzystniejsze, co 

nie znaczy optymalne, z następujących powodów: 

• określenie aglomeracja w dosłownym ujęciu odnosi się do układów zdecydowanie 

monocentrycznych, w związku z czym nie oddaje specyfiki i rzeczywistości lokalnych 

struktur i powiązań. Inną formą osadniczą wobec której stosuje się określenie 

aglomeracja, jest tzw. dosłowna aglomeracja policentryczna (np. bydgosko-toruńska 

lub Randstad w Holandii), 

• określenie GOP jest nazwą okręgu przemysłowego, a nie formy osadnictwa 

miejskiego. Jakkolwiek GOP pokrywa się w dużej części z obszarem konurbacji, to 

jest to przestrzeń definiująca wyłącznie rozmieszczenie działalności przemysłowej, 

• określenie metropolia nawiązuje do funkcji przestrzeni miejskiej i jej hierarchii, a nie 

formy osadniczej. Używanie pojęcia metropolia lub obszar metropolitalny powinno 

mieć miejsce zatem tylko w kontekście funkcjonalno-hierarchicznym, 

Określenie: katowicka (konurbacja) proponuje się stosować jako najkorzystniejsze, 

chociaż nie optymalne, z następujących powodów: 

• określenia uwzględniające wyłącznie nazwę śląska lub górnośląska są niezgodne z 

teorią jednolitego regionu społeczno-ekonomicznego jakim jest niewątpliwie 

konurbacja katowicka. Nie stanowią także poszanowania odmienności kulturowej 

mieszkańców „nieśląskiej” części konurbacji, 

• określenia dwuczłonowe jakkolwiek poprawnie oddające rzeczywistość kulturową 

utrudniają przekaz miejskiego charakteru regionu, 

• określenie katowicka nawiązuje do miasta [[Katowice]], najważniejszego ośrodka 

konurbacji. 



Obserwowane tendencje rozwojowe struktury osadniczej konurbacji, a przede 

wszystkim ich powiązań funkcjonalno-przestrzennych z innymi ośrodkami (ujęcie 

metropolitalne) wskazują dodatkowo na rosnącą rolę Katowic. W najbliższej przyszłości 

będzie to miało swoje przełożenie na dalszą konsolidację prawno-administracyjną tej części 

konurbacji, a nawiązującej do idei tzw. „wielkich” Katowic, obejmujących także niektóre 

miasta sąsiednie. 

 

2. Rozwój formy osadniczej konurbacji katowickiej 

 

Konurbacja katowicka jako dosłowna forma osadnicza ukształtowała się po II wojnie 

światowej. Jednak już w okresach wcześniejszych w jej obrębie kształtowały się procesy 

urbanizacyjne, gospodarcze i aglomeracyjne, które doprowadziły do jej ostatecznego 

ukonstytuowania.  

Konurbacje miejskie w przeciwieństwie do aglomeracji policentrycznych rozwijają się 

policentrycznie, to znaczy, ze rozwój form zurbanizowanych ewoluuje z kilku punktów 

jednocześnie. Miasta współtworzące później konurbację miejską, rozwijają się niezależnie od 

siebie, a ich potencjał warunkowany jest rolą czynnika miastotwórczego, a nie tak jak w 

przypadku większości aglomeracji monocentrycznych rangą miasta głównego.  

Dla miast konurbacji katowickiej czynnikiem sprawczym ich rozwoju była 

zlokalizowana punktowo eksploatacja węgla kamiennego, która w istotny sposób nałożyła się 

także na skupienie ośrodków przemysłu przetwórczego. Rozmieszczenie kopalń oraz 

zakładów przemysłu przetwórczego stanowiło podstawową stymulantę formowania się formy 

osadniczej konurbacji miejskiej w okolicach Katowic. Nie był nią wpływ, żadnego ośrodka 

miejskiego istniejącego w danym okresie rozważań.  

Rozwój formy osadniczej konurbacji katowickiej należy widzieć w 3 etapach: 

• zalążkowym (do pocz. XIX w.), 

• rozwijającym się (pocz. XIX w. – I połowa XX wieku), 

• rozwiniętym (od połowy XX wieku). 

Gmina Powierzchnia  
(w km2) 

Ludność (w tys.) Gestość zaludnienia 
(osób/km2) 

Rdzeń konurbacji 

Będzin 
Bytom 
Chorzów 
Czeladź 
Dąbrowa Górnicza 

37 
69 
33 
16 

189 

58,7 
174,7 
111,2 
33,3 

124,7 

1572 
2516 
3344 
2036 
661 



Gliwice 
Jaworzno 
Katowice 
Mysłowice 
Piekary Śląskie 
Ruda Śląska 
Siemianowice Śląskie 
Sosnowiec 
Świętochłowice 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Zabrze 

134 
153 
165 
66 
40 
78 
25 
91 
13 
84 
82 
80 

186,2 
94,3 

307,2 
75,3 
57,5 

142,3 
69,5 

213,5 
52,4 
61,0 

129,1 
179,5 

1391 
618 

1866 
1148 
1438 
1831 
2727 
2345 
3935 
729 

1578 
2232 

Rdzeń - ogółem 1355 2070,4 1528 
Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 roku 

Strefa wewnętrzna konurbacji 

Bieruń 
Imielin 
Knurów 
Lędziny 
Łaziska Górne 
Mikołów 
Pyskowice 
Radzionków 
Sławków 
Wojkowice 

40 
28 
34 
32 
20 
79 
31 
13 
37 
13 

19,7 
8,5 

39,3 
16,7 
22,5 
39,6 
18,7 
17,1 
7,1 
9,2 

486 
305 

1158 
527 

1119 
500 
606 

1299 
194 
717 

Strefa wewnętrzna - 

ogółem 

327 198,4 607 

Tab. 1.2. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 roku 

Strefa zewnętrzna konurbacji 

Bobrowniki 
Bojszowy 
Chełm Śląski 
Chrzanów 
Gierałtowice 
Kalety 
Kobiór 
Krupski Młyn 
Libiąż 
Łazy 
Miasteczko Śląskie 
Miedźna 
Mierzęcice 
Ornontowice 
Orzesze 
Ożarowice 
Pilchowice 
Psary  
Pszczyna 
Rudziniec 
Siewierz 

52 
35 
23 
79 
38 
76 
48 
39 
57 

133 
68 
50 
49 
15 
84 
46 
70 
46 

175 
159 
114 

11,8 
7,2 
6,1 

48,6 
11,3 
8,7 
4,9 
3,3 

22,8 
16,1 
7,5 

16,1 
7,6 
5,9 

19,8 
5,6 

11,3 
11,7 
51,3 
10,6 
12,2 

229 
209 
260 
612 
298 
113 
101 
85 

400 
121 
110 
321 
153 
383 
237 
122 
161 
253 
293 
67 

107 



Sośnicowice 
Świerklaniec 
Toszek 
Tworóg 
Wyry 
Zbrosławice 

116 
45 

100 
125 
35 

148 

8,7 
11,6 
9,5 
8,1 
7,4 

15,8 

74 
260 
95 
65 

214 
107 

Tab. 1.3. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 roku 

Strefa zewnętrzna – 

ogółem 

2025 361,5 179 

Strefa peryferyjna - 

ogółem 

2352 559,9 238 

Konurbacja 

katowicka - ogółem 

3707 2630,3 710 

Tab. 1.4. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 roku 

Na etapie zalążkowym na obszarze współczesnej konurbacji funkcjonowało kilka 

miast wyizolowanych (Będzin, Bytom, Czeladź, Gliwice, Mikołów) oraz dwie proto-

aglomeracje (tarnogórska i mysłowicka).  Druga z nich miała w istocie charakter konurbacji 

miejskiej.  

Do początku XIX w. miasta w środkowej części współczesnego województwa 

śląskiego wytwarzały swoje pola oddziaływań. Jednak z uwagi na stosunkowo niedużą 

wielkość miast oraz pewne ograniczenia prawne, zjawisko nowej urbanizacji podmiejskiej 

(zurbanizowane przedmieścia, jurydyki) miało wyraźnie ograniczony charakter. Zjawiskiem 

najczęstszym była częściowa urbanizacja podmiejskich wsi rolniczych, szczególnie wtedy, 

gdy zlokalizowane były w najbliższym sąsiedztwie miasta (Rozbark przy Bytomiu, Gzichów 

przy Będzinie). To one pełniły funkcje przedmieść. Rozwój silnie zurbanizowanych i 

uprzemysłowionych przedmieść, z reguły w oparciu o wcześniejsze wsie feudalne nastąpił 

dopiero w XIX w.  

W okresie wczesnonowożytnym ukształtowały się natomiast 2 skupienia miejskie, 

mające charakter zaglomerowany. Pierwszym było skupienie miast: Tarnowskie Góry – 

Miasteczko Śląskie, powstałe w połowie XVI wieku, w oparciu o czynnik górnictwa 

kruszcowego. Parę tych miast można uznać zatem za pierwszy przykład relacji górnictwo – 

umiastowienie na obszarze współczesnej konurbacji, jakkolwiek nie było to jeszcze 

decydujące w tej kwestii górnictwo węgla kamiennego. Układ miast Tarnowskie Góry – 

Miasteczko Śląskie należy widzieć jako układ silnie wyspecjalizowanych miast bliźniaczych, 

powstałych w oparciu o podobny czynnik funkcjonalny. Pomiędzy tymi miastami istniały 

jednak różnice wielkościowe.  



Drugim skupieniem miejskim ukształtowanym jeszcze przed początkiem XIX w. był 

transgraniczny układ: Mysłowice – Modrzejów – Niwka3. Układ ten powstał na granicy 

śląsko-małopolskiej, w sąsiedztwie średniowiecznych Mysłowic. Granicę w tym miejscu 

przecinał lokalny trakt z Karkowa na Śląsk. Potencjał handlowo-transportowy jakie tworzyło 

to miejsce doprowadził do ukształtowania się trójpodmiotowego układu miast 

konkurencyjnych, o tożsamych funkcjach tzw. miasta-wrót4. Z przestrzennego punktu 

widzenia nastąpiło z kolei rozszczepienie impulsów miastotwórczych na 3 ośrodki. 

Ostatecznie hamowało to rozwój i doprowadziło do pozbawienia praw miejskich w latach 

1742-1801 wszystkich trzech miast. Mysłowice i Modrzejów w XIX wieku odzyskały swoje 

przywileje miejskie, jednak szczególnie to drugie miasto nie rozwinęło się znacząco.  

Okres rzeczywisty rozwoju formy osadniczej konurbacji miejskiej przypadł dopiero na 

XIX i I połowę XX wieku. Tłem rozwoju układów zaglomerowanych była silna koncentracja 

przemysłu wydobywczego i przetwórczego, która na przełomie XIX i XX wieku 

spowodowała, to, że charakter zurbanizowany posiadała przeważająca część miejscowości od 

okolic Gliwic do okolic Dąbrowy Górniczej i od okolic Bytomia i Tarnowskich Gór po 

okolice Mysłowic i Mikołowa. Silna industrializacja i urbanizacja regionu nie powodowała 

jednak automatycznie jego umiastowienia, a tym samym ukształtowania się formy osadniczej 

konurbacji miejskiej. Przynajmniej z administracyjnego punktu widzenia. Przed połową XIX 

wieku, doszło jedynie do nieudanej próby umiastowienia górniczego Redenu (obecnie część 

Dąbrowy Górn.) w Królestwie Polskim. Przywileje miejskie związane z procesem 

industrializacji regionu oraz wyraźnym wzrostem ludnościowym miały dopiero miejsce w 

latach 50. i 60. XIX wieku. W pierwszej kolejności ówczesne władze pruskie restytuowały 

niektóre spośród miast zdegradowanych w I połowie XVIII w, a stanowiące lokalne ośrodki 

handlowo-rzemieślnicze w trefie peryferyjnej współczesnej konurbacji Bieruń, Sośnicowice i 

Woźniki. Dopiero w latach 60. XIX w. w zbiorze miast ponownie znalazły się bardziej 

uprzemysłowione Mysłowice.  

W latach 60. XIX w. prawa miejskie otrzymały także Katowice (1865 r.) i Królewska 

Huta (1869 r.). Ich geneza była jednak odmienna. O ile Królewska Huta stanowiła klasyczny 

ośrodek przemysłowy doby industrialnej, związany zarówno z hutnictwem żelaza, jak i 

górnictwem węgla, o tyle rozwój Katowic stanowił efekt wykreowania w nich funkcji 

zarządczych i dyspozycyjnych, handlowych i transportowych5. Rola przemysłu i górnictwa 

                                                           
3 Kantor-Pietraga, Krzysztofik, 2011. 
4 Krzysztofik, 2012. 
5 Tkocz, 1995. 



rozumianych jako stymulanty bezpośredniej była znacząco ograniczona. Obszary koncentracji 

funkcji produkcyjnych znalazły się bowiem poza granicami administracyjnymi miasta. 

Katowice przyjęły funkcje klasycznego miasta-wrót doby industrialnej, w czym znaczącą rolę 

miało położenie w najbliższym sąsiedztwie granicy państwowej. Analogiczne funkcje, 

uzupełniane eksploracja górniczą posiadały Mysłowice. Jak już wspomniano w innym 

miejscu (hasło: Miasta województwa śląskiego) umiastowienie regionu, w żadnym przypadku 

nie nadążało za jego urbanizacją. Szczególnie widoczne było to w II połowie XIX w. w 

Zagłębiu Dąbrowskim i jego zapleczu, gdzie nie dość, że administracyjnie opóźniano 

nabywanie praw miejskich (Sosnowiec) to w latach 1869-1870 część miejscowości 

pozbawiono praw miejskich (Czeladź, Siewierz, Sławków). Dopiero w 1902 r. prawa miejskie 

otrzymał Sosnowiec. Rok wcześniej w Galicji umiastowiono Jaworzno. Jeszcze w latach 80. 

XIX w. prawa miasteczka uzyskała Szczakowa, jako ośrodek transportu nadgranicznego w 

północno-zachodniej części Galicji. Kolejne dwa miasta powstały w roku 1916 – Dąbrowa 

Górnicza i 1922 – Zabrze. W obu wypadkach prawa miejskie otrzymały ośrodki 

kilkudziesięciotysięczne, które potencjałem demograficznym przewyższały nie tylko 

większość miast odpowiednio Małopolski i Górnego Śląska, ale także międzywojennego 

państwa polskiego i niemieckiego. Fakt ten najlepiej świadczył o znaczącym opóźnieniu 

formalizowania struktur miejskich. W ramach autonomicznego województwa śląskiego 

podjęto dalszych 6 prób umiastowienia, przy czym do II wojny światowej udało się to tylko w 

przypadku Siemianowic Śląskich (1932 r.). Nowy Bytom, Piekary Śląskie, Ruda, Szopienice i 

Świętochłowice z powodu II wojny światowej prawa miejskie otrzymują dopiero w 1947 

roku. W roku 1949, na krótko miastem staje się Wirek. W części zagłębiowskiej do 1950 

roku, prawa miejskie w roku 1919 przywrócono jedynie Czeladzi. Nie powiodły się natomiast 

podejmowane w okresie międzywojennym próby umiastowienia pod nazwą Niwka-

Modrzejów gminy Niwka wraz z Modrzejowem, włączonym w roku 1915 do Sosnowca.  

Przyjąć należy umownie, że lata 50. XX wieku zamykają etap kształtowania się 

konurbacji katowickiej jako aglomerowanej formy osadniczej. Zarówno jego rdzenia, jak i 

wyraźnie już ukształtowanej strefy peryferyjnej. Obszar strefy peryferyjnej obejmował także 

kilkadziesiąt miejscowości, które stanowiły w kolejnych dekadach tło ekspansji terytorialnej 

miast istniejących w połowie XX wieku.  

Ukonstytuowana do połowy XX wieku konurbacja w kolejnych dekadach 

przechodziła jednak dalszą ewolucję. Już w 1951 roku, powstało kilka następnych miast: 

Brzeziny Śląskie, Grodziec, Knurów, Łaziska Górne, Radzionków i Tychy. W roku 1954 

umiastowiono natomiast Łabędy i Strzemieszyce Wielkie. Jednocześnie w latach 1951-1954 



w wielu miastach miała miejsce szeroko zakrojona ekspansja terytorialna. Wiele miast 

powiększyło swoje terytorium o ¼ i więcej dotychczasowej powierzchni. Zabrze w 1951 roku 

niemal ukształtowało wtedy już współczesny obraz terytorium miasta. Do Bytomia włączono 

pas dzielnic południowych niemal podwajając jego obszar. W 1953 roku do Sosnowca 

przyłączono gminę Niwka i Jęzor z ówczesnego województwa krakowskiego, a do Gliwic 

włączono Stare Gliwice. Świętochłowice terytorialnie ukształtowały się po włączeniu do nich  

w 1951 r. gminy Lipiny (wraz z Chropaczowem). Znacząco rozrosły się same Katowice do 

których w 1953 r. przyłączono Ochojec, Piotrowice i Wełnowiec.  

Największe zmiany miały jednak miejsce w obrębie dzisiejszej Rudy Śląskiej, która 

powstała w 1958 r. z połączenia Rudy i Nowego Bytomia. Wcześniej jednak oba miasta 

zintegrowały w swoich graniach kilkanaście innych miejscowości. Lata 50. XX wieku w 

procesie kształtowania się rdzenia konurbacji katowickiej z punktu formalno prawnego 

zdecydowanie kierowały się w stronę procesu przyłączeń administracyjnych silnie 

zurbanizowanych gmin do większych już istniejących miast6. Ukonstytuowanie się Rudy 

Śląskiej w 1958 roku, oraz włączenie do Jaworzna miasta Szczakowa rozpoczęły natomiast 

trend ekspansji większych miast w stronę miast mniejszych. Symbolicznie w latach 60. XX 

wieku rozpoczęła go aneksja Szopienic przez Katowice. Trwał on do końca lat 70. XX wieku. 

Celem ekspansji terytorialnej dużych miast były licznie powstające w latach 60. XX wieku 

mniejsze miasta monofunkcyjne, w zdecydowanej większości górnicze i przemysłowe. Fala 

wzrostu nowych miast trwała do połowy lat 70. XX wieku. W procesie formowania struktury 

konurbacji katowickiej miała dość istotne znaczenie formalizując prawomocnie charakter 

przestrzeni wokół większych miast, a szczególnie na zewnątrz widocznego już plazmowego 

kształtu omawianej formy osadniczej. W latach 70. i 80. XX wieku rdzeń konurbacji 

znacząco rozszerzył się we wszystkich kierunkach obejmując na północy Tarnowskie Góry, 

na południu Tychy, zachodzie Gliwice, a na wschodzie Dąbrowę Górniczą.  

Zmiany terytorialne w miastach rdzenia konurbacji katowickiej, które miały miejsce w 

latach 70. XX wieku spowodowały jednak, że jego charakter był stosunkowo niejednolity. To 

znaczy, że z jednej strony istniały silnie zurbanizowane i zaludnione miasta w jego strefie 

centralnej, takie jak Chorzów czy Świętochłowice, z drugiej zaś powstanie „wielkiej” 

Dąbrowy czy „wielkich” Tychów włączyło w jego obręb wiele miejscowości o charakterze 

wiejskim z niskim wskaźnikiem zaludnienia.  

                                                           
6 Spórna, 2012. 



Istotne zmiany w strukturze przestrzennej konurbacji katowickiej miały miejsce w 

latach 90. XX wieku, a związane to było z rozpadem administracyjnym wielu miast, w tym 

miast dużych7. W niemal wszystkich przypadkach separujące się miasta weszły w skład strefy 

wewnętrznej konurbacji, uszczuplając tym samym terytorialnie obszar rdzenia.  

Tendencje odśrodkowe utrzymywały się w latach 2000. i trwają nadal. Istotnym 

czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na ograniczanie obszaru rdzenia konurbacji 

katowickiej i zwiększanie strefy wewnętrznej są zmiany ekonomiczne i społeczne na większą 

skalę zainicjowane w latach 90. XX wieku. W ich efekcie słabnie przyciągającą rola 

większych i średnich miast zlokalizowanych w rdzeniu, zwiększają się zaś tendencje 

dekoncentracyjne skutkujące usamodzielnianiem się prawno-administracyjnym niektórych 

dzielnic. Tendencje takie widoczne są szczególnie wtedy, gdy kryzys przeżywa miasto 

główne, a na jego przedmieściach trwa lokalny wzrost różnych struktur – przestrzennych, 

gospodarczych czy społecznych. Egzemplifikacją tego zjawiska po 2011 roku, są próby 

podzielenia na dwie części miasta Mysłowice i utworzenie z jednej z nich (południowej) 

trzech jednostek administracyjnych – dwóch gmin miejskich i jednej wiejskiej. Tym samym 

kosztem rdzenia konurbacji zwiększy się jego strefa wewnętrzna (gminy miejskie) i strefa 

zewnętrzna (gmina wiejska). 

 

3. Struktura  konurbacji katowickiej 

 

Konurbacja katowicka zajmuje obszar 3775 km² z liczbą 2 669,2 tys. mieszkańców w 2012 

roku. Z tego na rdzeń przypadało 1354 km² oraz 2 105,8 tys. mieszkańców. W strefie 

peryferyjnej o powierzchni 2421 km² zamieszkiwało natomiast łącznie 563,4 tys. 

mieszkańców. W rdzeniu miejskim zlokalizowanych było 17 gmin miejskich, w strefie 

peryferyjnej 37, z tego w wewnętrznej – 10 gmin miejskich, a w strefie zewnętrznej – 27 

gmin8. 
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dr hab. Robert Krzysztofik 

Konurbacja rybnicka 

 

Konurbacja rybnicka zlokalizowana jest w południowo zachodniej części 

województwa śląskiego. Zajmuje obszar 1480 km². W jej skład wchodzą miasta na prawach 

powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory, powiaty ziemskie: raciborski, rybnicki, 

wodzisławski oraz gminy Pawłowice z powiatu pszczyńskiego i Zebrzydowice z powiatu 

cieszyńskiego1. W niektórych ujęciach naukowych i popularnonaukowych konurbacja 

rybnicka nie obejmuje swym zasięgiem powiatu raciborskiego. Względnie niektórych gmin 

wiejskich powiatów – raciborskiego czy wodzisławskiego, a także wspomnianych 

Zebrzydowic. Pojawia się natomiast gmina Suszec z powiatu pszczyńskiego, a w starszych 

opracowaniach miasto Knurów z powiatu gliwickiego i miasto Orzesze z powiatu 

mikołowskiego. Współcześnie oba miasta stanowią część konurbacji katowickiej.  

W granicach konurbacji zlokalizowanych jest 11 miast, w tym jedno duże – Rybnik 

oraz 8 miast średnich – Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz, Wodzisław Śląski, Czerwionka-

Leszczyny, Rydułtowy, Pszów i Radlin. W latach 2000. status miasta 100-tysięcznego straciło 

Jastrzębie-Zdrój, a w latach 90. XX wieku – Wodzisław Śląski. Pierwsze z nich w efekcie 

depopulacji, drugie zaś w konsekwencji dezintegracji przestrzeni administracyjnej miasta 

ukonstytuowanej jeszcze w latach 70. XX wieku. 

 

Ryc. 1. Struktura przestrzenna konurbacji rybnickiej. Oznaczenia: 1 – miasta rdzenia konurbacji 
rybnickiej, 2 – miasta strefy wewnętrznej konurbacji rybnickiej, 3 – gminy strefy zewnętrznej 

konurbacji rybnickiej, 4 granice gmin lub obszarów miejskich i wiejskich w gminach, 5 – granice 
powiatów, 6 – granica województwa śląskiego, 7 – zasięg terytorialno-administracyjny konurbacji 

rybnickiej, 8 – granica państwa. 
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1. Powstanie i rozwój konurbacji rybnickiej 

 

Konurbacja rybnicka, jako forma osadnicza zaczęła się tworzyć dopiero po II wojnie 

światowej. Do tego okresu funkcjonowało tu kilka miast o rodowodzie średniowiecznym oraz 

kilkanaście większych miejscowości o różnym stopniu zurbanizowania, jednak bez 

formalnego statusu miejskiego. Były to zarówno osady nowe, związane z rozwijającym się 

tutaj górnictwem, jak i zurbanizowane wsie o genezie feudalnej. 

Procesy aglomeracyjne po raz pierwszy na tym terenie uaktywniły się już w 

średniowieczu, a ich konsekwencja było powstanie w roku 1294, raciborskiego Nowego 

Miasta, które jednak już w następnym stuleciu zintegrowano z Raciborzem2. Aż do połowy 

XX wieku sieć osadnicza w tej części województwa śląskiego cechowała się elementem 

przeciwnym do skupionych form osadniczych, a była nim stosunkowo rozproszona siec miast 

z własnymi polami oddziaływań. Pola te stanowiły pewne dziedzictwo formowania się 

układów osadniczych na Śląsku, gdzie starano się nie tworzyć układów miast 

konkurencyjnych, zlokalizowanych blisko siebie3. Dziedzictwo organizacji przestrzennej 

osadnictwa opartego na tzw. ośrodkach obsługi (ośrodkach centralnych) zaplecza przetrwało 

w zasadzie do połowy XX wieku.  

Miasta regionu należały (poza Raciborzem) do grona ośrodków małych i bardzo 

małych. W 1933 roku, miastem dużym był Racibórz (około 50 tys. mieszkańców), a miastem 

średnim Rybnik. Pozostałe miejscowości należały do grona ośrodków małych. W czasie II 

wojny światowej powstały plany reorganizacji systemu osadniczego Górnego Śląska, w 

efekcie których głównym ośrodkiem miał stać się Racibórz. Jego nadrzędność i funkcje 

centralne miały wypełniać obszar pomiędzy Wrocławiem, Krakowem a Brnem. Miasto i 

oczekiwana wokół niego aglomeracja miały także przejąć impet rozwoju miast 

zlokalizowanych współcześnie w Konurbacji Katowickiej.  

Niezależnie od istniejących miast silnie urbanizowały się niektóre miejscowości 

wiejskie. Wymienić tu należy przede wszystkim Boguszowice, Chwałowice, Czerwionkę, 

Dębieńsko, Jastrzębie, Niedobczyce, Pszów, Radlin, Rydułtowy i inne. Uwarunkowania silnej 

urbanizacji tych miejscowości koncentrowały się na lokalnej eksploatacji węgla kamiennego, 

a w przypadku Jastrzębia na funkcji uzdrowiskowej.  

Układy przestrzenno-funkcjonalne tych miast oparte były na rozplanowaniu dawnych 

wsi rolniczych, stąd dominantą były tu główne ulice z siecią mniejszych prostopadłych dróg 
                                                           

2
 Kantor-Pietraga, Krzysztofik, 2011. 

3
 Krzysztofik, 2012. 



nawiązujących w swym przebiegu do morfologii terenu. Układ ten był coraz bardziej 

zabudowywany przekształcając się w małomiasteczkowy lub miejski. Niezależnie od tego 

istotne elementy stanowiły kopalnia i jej otoczenie oraz budowane in cruda radice osiedla i 

kolonie patronackie. Skupiały one zarówno zabudowę niską, jak i wysoką. Z różnych 

względów następowało jednak opóźnienie w formalnym umiastowieniu tych miejscowości. 

Znamienne, że region ten będąc jednym z najbardziej zurbanizowanych ze społecznego i 

ekonomicznego punktu widzenia nie doczekał się w I połowie XX wieku, ani jednego aktu 

nadania przywilejów miejskich. 

Przekształcenia następowały także w miastach, szczególnie w Raciborzu i Rybniku. 

Tu zabudowa miejska znacząco „wybiegała” poza obrys dawnych obwarowań miejskich, 

szczególnie w Raciborzu tworząc kolejne kwartały zabudowy o wysokim stopniu 

kompaktowości.  

Zalążkowy etap kształtowania się konurbacji rybnickiej zakończył się na początku lat 

50. XX wieku, kiedy to dotychczasowa sieć miast o genezie średniowiecznej zaczęła być 

uzupełniana nowymi miastami. Większość z nich miała skrajnie wyspecjalizowany genotyp 

funkcjonalny oparty na eksploatacji węgla kamiennego. Z uwagi na siłę oddziaływania miast 

o starszej genezie nie miały w tym okresie z kolei szans zaistnienia nowe miasta usługowo-

handlowe. Nie sprzyjały temu też ograniczenia rozwojowe tych sfer w ramach socjalistycznej 

gospodarki nakazowo-rozdzielczej4. Etap rozwojowy formy osadniczej konurbacji rybnickiej, 

który rozpoczął się na początku lat 50. XX wieku określić należy jako etap umiastowienia. 

Symbolicznie zakończył się on w 1975 roku.  

Po 600 latach przerwy, pierwszym uprawomocnionym ośrodkiem miejskim stały się 

Rydułtowy, które prawa miejskie uzyskały w 1951 r. Można tu także wspomnieć o 

umiastowieniu Knurowa (1951), który był ówcześnie traktowany jako jeden z ośrodków 

Rybnickiego Okręgu Węglowego. Wkrótce miastami stały się także Niedobczyce, Pszów i 

Radlin (1954 r.). W tym samym roku 3 dalsze miejscowości, a mianowicie Boguszowice, 

Chwałowice i Czerwionka uzyskały status tzw. osiedla miejskiego, który w zdecydowanej 

większości przypadków był preludium do uzyskania pełni praw miejskich. W roku 1956, 

osiedlem miejskim stały się Jastrzębie-Zdrój, Kuźnia Raciborska i Leszczyny. Proces 

formalnoprawnego pełnego umiastowienia regionu przeciągnął się na lata 60. Ubiegłego 

wieku.  

                                                           

4
 Krzysztofik, 2012. 



W tym okresie tracąc status osiedla miejskiego, powstały miasta: Boguszowice, 

Czerwionka, Leszczyny (1962), Jastrzębie-Zdrój (1963) oraz Chwałowice i Kuźnia 

Raciborska (1967). W ciągu 16 lat przybyło tu 10 nowych miast. Łącznie w 1970 roku, było 

ich zatem 14. W regionie wytworzyła się charakterystyczna policentryczna struktura o 

charakterze ewoluującej konurbacji miejskiej. Jej definicyjna modelowość rosła wraz ze 

wzrostem liczby ludności poszczególnych jednostek miejskich oraz faktem stosunkowo 

niedużej rozpiętości potencjału demograficznego pomiędzy zlokalizowanymi tu miastami. 

Zdecydowana większość miast  mieściła się w roku 1970, w przedziale wielkościowym 7-30 

tys. mieszkańców. Nie było też jednego miasta pod tym względem wyróżniającego się. 

Rybnik w 1970 r. liczył 43 tys. mieszkańców, a Racibórz 40 tys. Niemniej jednak z uwagi na 

nieco inne podstawy gospodarcze rozwoju Raciborza (Przemysł metalowy, chemiczny, 

spożywczy), miastem reprezentatywnym dla regionu stał się Rybnik jako centrum górnictwa 

węglowego rozwijającego się w samym mieście, jak i przylegających do niego nowych 

ośrodkach miejskich. W odniesieniu do regionu utrwaliła się w tym okresie nazwa Rybnicki 

Okręg Węglowy (ROW)5. Było to określenie specyficzne na tle innych regionów miejskich 

Polski. To znaczy nazwa okręgu przemysłowego była jednocześnie substytutem nazwy formy 

osadniczej, co było niezwykle rzadkie (por. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy – 

LGOM). W ten sposób podkreślono gospodarczą rolę regionu, niwelując jednocześnie 

kwestie związane z elementami przestrzennymi i społecznymi, których wyrazem jest pojęcie 

aglomeracji lub konurbacji miejskiej.  

Powstawaniu nowych miast towarzyszył zdecydowany rozwój miast już istniejących. 

Liczba ludności Rybnika w latach 1955-1970 wzrosła o 50%, Raciborza natomiast o ponad 

30%. Jednak fenomenem lat 60. I 70. XX wieku łączącym powstawanie całkiem nowych i 

kontynuację rozwoju starych ośrodków miejskich była „przestrzenna rewolucja”, która miała 

miejsce w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach. To drugie miasto, jakkolwiek posiadające XIII-wieczny 

rodowód, z uwagi na fakt niezwykle gwałtownego rozwoju zostało określone jako „nowe 

miasto”. W latach 1955-1980 liczba ludności Żor wzrosła o około 1000%, w tym w latach 

1955-1970 o 400%. Średniowieczny układ przestrzenny miasta został w pewien sposób 

„wtopiony” w nowe przestrzenie zabudowy blokowej, które zdecydowanie zdominowały 

przestrzeń urbanistyczną Żor.  

                                                           
5 Spórna, 2012. 



Jednak największym fenomenem urbanizacji lat 50. i 70. XX wieku był w tym 

regionie przypadek miasta Jastrzębie-Zdrój. Co najmniej z dwóch powodów – 

demograficznego i przestrzennego.  

Gmina Powierzchnia  
(w km2) 

Ludność (w tys.) Gestość zaludnienia 
(osób/km2) 

Rdzeń konurbacji 

Rybnik 
Jastrzębie Zdrój 
Racibórz 
Wodzisław Śląski 
Żory 

148 
85 
75 
50 
64 

140,8 
91,7 
56,1 
49,2 
62,1 

949 
1075 
748 
995 
960 

Rdzeń - ogółem 422 399,9 947 

Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji rybnickiej w 2012 roku 

Strefa wewnętrzna konurbacji 

Kuźnia Raciborska 
Czerwionka-
Leszczyny(miasto) 
Pszów 
Radlin 
Rydułtowy 

31 
38 

 
20 
13 
15 

5,5 
28,5 

 
14,3 
18,1 
21,9 

177 
750 

 
698 

1448 
1467 

Strefa wewnętrzna - 

ogółem 

117 88,3 755 

Tab. 1.2. Powierzchnia i ludność konurbacji rybnickiej w 2012 roku 

Strefa zewnętrzna konurbacji 

Kornowac 
Krzanowice (miasto i 
gmina) 
Krzyżanowice 
Kuźnia Raciborska 
(obszar wiejski 
Nędza 
Pierowice Wielkie 
Rudnik 
Czerwionka-Leszczyny 
(o. wiejski) 
Gaszowice 
Jejkowice 
Lyski 
Świerklany 
Godów 
Gorzyce 
Lubomia 
Marklowice 
Mszana 
Pawłowice 
Zebrzydowice 

26 
47 

 
70 
96 

 
57 
68 
74 

115 
 

20 
8 

57 
24 
38 
64 
42 
14 
31 
76 
41 

5,1 
5,8 

 
11,4 
12,0 

 
7,3 
7,0 
5,2 

42,0 
 

9,2 
4,0 
9,5 

11,9 
13,3 
20,6 
8,0 
5,5 
7,4 

18,0 
13,1 

191 
125 

 
164 
95 

 
128 
102 
70 

366 
 

464 
526 
165 
493 
350 
320 
192 
398 
237 
238 
316 

Strefa zewnętrzna – 941 216,3 230 



ogółem 

Konurbcja rybnicka – 

ogółem 

1480 704,5 476 

Tab. 1.3. Powierzchnia i ludność konurbacji rybnickiej w 2012 roku 

W pierwszym przypadku podstawą powyższego twierdzenia był niespotykany w 

Polsce przyrost liczby ludności, który w latach 1961-1976 wyniósł aż 2815% (z 3,3 tys. do 

96,2 tys. mieszkańców). W latach 1971-1975 każdego roku przyrost migracyjny osiągał tu 

liczbę 8-9 tys. osób6. 

Drugą kwestią była próba ukonstytuowania w najbliższym otoczeniu miasta nowej 

aglomeracji miejskiej. W jej skład obok Jastrzębia-Zdroju, którego ludność miała wzrosnąć 

do ponad 200 tys. mieszkańców wchodzić miały jeszcze 90-tysięczny Godów, 35-tysięczna 

Ruptawa oraz mniejsze ośrodki miejskie w Pawłowicach i Zebrzydowicach (później 

koncepcje zmieniono na Kaczyce).  Ostatecznie ten wielki zespół miast-blokowisk nie 

powstał. Liczba ludności Jastrzębia-Zdroju, który wchłonął Ruptawę ustabilizowała się na 

poziomie około 100 tys. mieszkańców. Pawłowice rozrosły się do wielkości ponad 10 tys. 

mieszkańców, a Zebrzydowice, Kaczyce i Godów liczą po kilka tysięcy mieszkańców. 

Wszystkie 4 miejscowości pomimo zurbanizowanego charakteru mają formalnie status wsi. 

Pawłowice dodatkowo najludniejszej „wsi” w Polsce.  

Istotne zmiany w strukturze konurbacji rybnickiej miały miejsce w połowie lat 70. XX 

wieku. Na skutek reformy administracyjnej prawa miejskie straciła połowa miast regionu, 

stając się dzielnicami innych ośrodków miejskich. Do Rybnika przyłączono Chwałowice 

(1973) oraz Boguszowice i Niedobczyce (1975). Do Wodzisławia Śląskiego przyłączono 

Pszów, Radlin i Rydułtowy (1975 r.). W tym samym roku w jeden ośrodek miejski (pod 

nazwą Leszczyny) połączono Czerwionkę i Leszczyny.  

W efekcie zmian administracyjnych oraz stałego wzrostu demograficznego powstała 

konurbacja miejska integrująca na początku lat 80. XX wieku 3 miasta 100-tysięczne 

(Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śląski), trzy miasta średnie: Racibórz, Żory i 

Czerwionkę-Leszczyny oraz 1 miasto małe – Kuźnię Raciborską. Nadal region posiadał 

formę osadniczą konurbacji, tym razem z mniejszą liczba miast, ale o jeszcze bardziej 

zbliżonych wartościach potencjału demograficznego – aż 5 spośród 7 miast regionu miało 

potencjał demograficzny w przedziale 50-120 tys. mieszkańców. Bardzo zbliżony był także 

ich potencjał gospodarczy oraz (z wyjątkiem Raciborza) typ stymulującego głównego 

czynnika miastotwórczego.  

                                                           
6 Kantor-Pietraga, Krzysztofik, 2011. 



W latach 80. i na początku lat 90. XX wieku dynamika wzrostu demograficznego 

wyraźnie wyhamowała. Na skutek kryzysu lat 80. Oraz późniejszej transformacji polityczno-

ekonomicznej rezygnowano z wielu zamierzeń prorozwojowych. „Erozji” ulegały nawet 

struktury już istniejące. Przesilenie polityczno-gospodarcze lat 90. XX wieku oraz inne 

niezależne i bardziej globalne trendy w życiu społecznym miały istotne efekty w 

rozplanowaniu formy osadniczej konurbacji rybnickiej. Okres ten należy widzieć jako 

początek kolejnego i trwającego nadal etapu rozwojowego tego regionu miejskiego.  

Jego podstawową cechą jest przybieranie formy dosłownej aglomeracji 

policentrycznej, kosztem dotychczasowej konurbacji. Ponieważ proces ten przebiega 

ewolucyjnie, a region zdaje się być na jego półmetku, stąd zdania co do określenia czy jest to 

policentryczna aglomeracja czy jeszcze konurbacja są w środowisku naukowym podzielone. 

Autor niniejszego tekstu stoi na stanowisku, że możemy już mówić o policentrycznej 

aglomeracji rybnickiej, która jest formą pośrednią pomiędzy aglomeracją monocentryczną a 

konurbacją miejską. Ze względów organizacyjnych w dalszej części opracowania stosowane 

będzie jednak pojęcie konurbacji. 

Przesłanką zmian typu formy osadniczej z konurbacji miejskiej na policentryczną 

aglomerację miejską były takie czynniki jak: 

• rozpad administracyjny Wodzisławia Śląskiego na 2 średnie i 2 mniejsze miasta, 

• „przesunięcie się” Jastrzębia-Zdroju do grupy miast średnich oraz jego stałą i 

szczególnie oczekiwaną w najbliższej przyszłości depopulację, 

• trwanie w grupie miast średnich Raciborza i Żor, 

• istnienie tylko 1 dużego miasta Rybnika, którego przewaga potencjału 

demograficznego nad 3 kolejnymi ośrodkami (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz) 

rośnie  rokrocznie, 

• mocowanie usług wyższego rzędu w 4 miastach: Rybniku, Raciborzu, Jastrzębiu-

Zdrój i Żorach ze szczególnym wskazaniem tego pierwszego ośrodka, gdzie pojawiają 

się pojedyncze zinstytucjonalizowane działania nawet o charakterze metropolitalnym. 

 

2. Struktura konurbacji rybnickiej 

 

W strukturze konurbacji rybnickiej należy wyróżnić jej rdzeń oraz strefę peryferyjną w 

skład której wchodzi strefa wewnętrzna i strefa zewnętrzna. Spośród 1480 km², które zajmuje 

region na jego rdzeń przypada 422 km², a na strefę zewnętrzną 1058 km².  Rdzeń konurbacji 



stanowią następujące miasta: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śląski i Żory. W 

strefie peryferyjnej zlokalizowane są pozostałe gminy konurbacji rybnickiej, przy czym do 

wchodzącej w jej skład strefy wewnętrznej należą wyłącznie same miasta: Czerwionka-

Leszczyny, Kuźnia Raciborska, Pszów, Radlin i Rydułtowy. Strefa wewnętrzna konurbacji 

zajmuje obszar 117 km², a strefa zewnętrzna 941 km². 

Cechą rdzenia konurbacji rybnickiej jest niepełna ciągłość administracyjna pomiędzy 

jego głównymi ośrodkami. Odnotować ją można w relacji miast: Rybnik-Żory oraz 

Jastrzębie-Zdrój-Żory. Do lat 90. XX wieku ciągłość ta występowała także w relacji Rybnik-

Wodzisław Śląski. Wodzisław Śląski z wymienionymi powyżej trzema ośrodkami powiązany 

jest poprzez ciągłość administracyjną miast tworzących strefę wewnętrzną. Racibórz 

natomiast poprzez jednostki wchodzące zarówno w skład strefy wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej. Ten fakt stanowi genezę nieuwzględniania tego miasta w niektórych 

delimitacjach konurbacji rybnickiej.  

Strefę wewnętrzną konurbacji rybnickiej tworzą miasta niepowiatowe (Czerwionka-

Leszczyny, Kuźnia Raciborska, Pszów Radlin i Rydułtowy), które w trzech ostatnich 

przypadkach zostały restytuowane prawnie w latach 90. XX wieku7. Cała strefa wewnętrzna 

cechuje się wyraźną ciągłością administracyjną przestrzeni miejskiej, zarówno względem 

siebie, jak i miast rdzeniowych. Dotyczy to zwłaszcza Radlina i Rydułtów. Podkreślić jednak 

należy, że w wielu przypadkach poszczególne miejscowości nie są zintegrowane jednocześnie 

poprzez ciągłość strefy zurbanizowanej. 

W strefie zewnętrznej konurbacji rybnickiej zlokalizowane są wszystkie gminy 

wiejskie, gmina miejsko-wiejska Krzanowice, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej 

Czerwionka-Leszczyny. Charakterystyczną cechą strefy zewnętrznej jest bardzo silna 

urbanizacja społeczna i ekonomiczna większości gmin wiejskich. Wyraża się ona z jednej 

strony specyfiką 10-tysięcznych Pawłowic z blokową zabudową miejską, z drugiej zaś z 

reguły niedużymi terytorialnie gminami wiejskimi o wskaźniku zaludnienia typowym dla 

małych miast. Cecha ta bardziej upodabnia je właśnie bardziej do mniejszych ośrodków 

miejskich niż formalnie gmin wiejskich, tym bardziej, że niektóre z nich są gminami, w 

których znajduje się tylko jedna miejscowość (Jejkowice) lub zmierzają do takiego 

rozwiązania (gmina Świerklany integrująca tylko dwie miejscowości Świerklany Górne i 

Jankowice Rybnickie i wykazująca tendencje do formalnej separacji). 

                                                           
7 Krzysztofik, Szmytkie, 2011. 



W 2012 roku, na obszarze konurbacji rybnickiej mieszkało 671 tys. mieszkańców, 

przy czym od lat 90. XX wieku obserwowane są zmiany w przestrzennej redystrybucji 

ludności. Miasta regionu cechują się depopulacją lub stagnacją demograficzną, podczas gdy 

wzrost liczby ludności odnotowywany jest w gminach podmiejskich cechujących się 

zjawiskiem suburbanizacji. Spośród największych miast stosunkowo niewielkie spadki liczby 

ludności odnotowuje sam Rybnik, największe zaś Jastrzębie-Zdrój, Żory i Racibórz. W 

przypadku Rybnika związane jest to integracja w granicach miasta licznych miejscowości o 

cechach wiejskich i podmiejskich stanowiących cel osadnictwa suburbialnego. Depopulacja 

Jastrzębia-Zdroju i Żor wiąże się z negatywnymi zjawiskami demograficzno-społecznymi 

(starzenie się ludności, nadwyżka zgonów nad urodzeniami, migracje zewnętrzne, negatywna 

percepcja miejsca) mającymi miejsce w dużych osiedlach blokowych, a które zdominowały 

przestrzeń tych miast. W Raciborzu do tych cech dochodzi kwestia migracji zagranicznych. 
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dr Jan Maciej Waga 

Kotliny Podkarpackie Zachodnie 

 

Kotliny Podkarpackie Zachodnie zostały wydzielone jako jednostka geomorfologiczna 

w randze podprowincji. Są one częścią prowincji Kotliny Podkarpackie, a ta należy do strefy 

Alpejskiej. Strefa Alpejska jest fragmentem subkontynentu Europa Zachodnia należącego do 

kontynentu Europa (Klimaszewski 1972). 

Kotliny Podkarpackie Zachodnie obejmują trzy makroregiony: Kotlinę Ostrawską 

(DI.a), Kotlinę Oświęcimską (DI.b) oraz Kotlinę Sandomierską (DI.c) (Gilewska 1991)  

(rys. 1). Pierwsza z nich jedynie niewielkim fragmentem wkracza na teren Polski. Druga 

składa się z czterech mezoregionów: Płaskowyżu Rybnickiego (DI.b1), Równiny 

Pszczyńskiej (DI.b2), Doliny Górnej Wisły – odcinek zachodni (DI.b3) i Działu 

Wilamowickiego (DI.b4) (Gilewska 1991) (rys. 2). Trzecia obejmuje następujące 

mezoregiony: Dolinę Górnej Wisły – odcinek wschodni (DI.c1), Dział Gdowski (DI.c2), 

Płaskowyż Tarnowski (DI.c3), Dolinę Dolnej Wisłoki (DI.c4), Równinę Rozwadowską 

(DI.c5), Płaskowyż Kolbuszowski (DI.c6), Rynnę Podkarpacką (DI.c7), Dolinę Dolnego Sanu 

(DI.c8), Dział Kańczucki (DI.c9), Płaskowyż Chyrowski (DI.c10), Równinę Biłgorajską 

(DI.c11), Płaskowyż Tarnogrodzki (DI.c12) (Gilewska 1991)(rys. 1). 

 

Rys. 1. Położenie i podział Kotlin Podkarpackich Zachodnich na terenie Polski, według S. Gilewskiej 
(1986, 1991)  



 

Rys. 2. Położenie i podział Kotlin Podkarpackich Zachodnich na terenie województwa śląskiego, 
według S. Gilewskiej (1986, 1991) 

 

Rys. 3. Położenie i podział Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na obszarze województwa śląskiego. 
Szkic geomorfologiczny według K. Klimka (1972)  

Podział ten w wielu przypadkach jest jeszcze dokładniejszy, wydziela się wówczas 

jednostki o randze mikroregionów. 



Kotliny Podkarpackie Zachodnie rozciągają się w strefie tektonicznego zapadliska 

podgórskiego, na terenie Polski przylegającego od północy do łuku Karpat. Zapadlisko to, 

utworzone w czasie aktywności alpejskich ruchów górotwórczych i zajęte początkowo przez 

morze, w miocenie stopniowo zaczęło się spłycać, aż do ustąpienia zbiornika wodnego. W 

pliocenie doszło do erozji i denudacji zakumulowanych w rowie tektonicznym, słabo 

odpornych na rozmywanie, osadów ilastych i piasków, a miejscami i wyżej leżących 

ewaporatów gipsowo-solnych.  

Podkreśla się zrębowy charakter budowy geologicznej Kotliny Oświęcimskiej, a także 

Bramy Krakowskiej, stanowiącej wąski łącznik z wielką, mającą zarys trójkąta, Kotliną 

Sandomierską. Sama Kotlina Sandomierska ma nie w pełni poznaną budowę geologiczną, co 

jest powodem rozbieżności poglądów na temat jej tektoniki.  

Współczesny obraz rzeźby terenu Kotlin Podkarpackich Zachodnich jest wynikiem 

działalności wielu czynników morfotwórczych, nasilających swoją aktywność wraz z 

powtarzającymi się wahaniami klimatu. Pierwszym z tych czynników był wpływ lądolodów 

skandynawskich na akumulację utworów lodowcowych i wodnolodowcowych w Kotlinach – 

stanowiących baseny sedymentacyjne. O ile lądolód sanu 2, zajął w całości obszar 

omawianych Kotlin, to zasięg lądolodu odrzańskiego ograniczał się co najwyżej do części 

Kotliny Ostrawskiej i Oświęcimskiej. Na wschodzie Kotliny Sandomierskiej stwierdzono 

jednak również dwa poziomy glin zwałowych, jeden z nich należy prawdopodobnie do 

zlodowacenia san 1. Rola Kotlin nie ograniczała się jedynie do funkcji basenów 

sedymentacyjnych, ale stanowiły one także drogę odpływu wód proglacjalnych i 

ekstraglacjalnych – odpływających z gór. Okresowo nawet wody te były odprowadzane do 

Morza Czarnego przez dolinę Dniestru. Przepływ wód roztopowych i w dłuższym czasie 

rzecznych powodował erozję, był to kolejny czynnik morfotwórczy wywierający piętno na 

rzeźbie Kotlin. W dolinach jednak, był w kilku cyklach akumulowany materiał niesiony przez 

rzeki, w ten sposób powstawały systemy teras i przedgórskich stożków napływowych. 

Materiał był dostarczany za sprawą okresowo wzmagających się procesów erozji i denudacji 

działających na stokach. Wśród czynników morfotwórczych odgrywających istotną rolę w 

modelowaniu rzeźby Kotlin należy wymienić także procesy eoliczne – budujące pokrywy 

lessowe i tworzące formy piaszczyste (wydmy, niecki deflacyjne, pola eolicznych piasków 

pokrywowych). 

Znaczna rozległość form, stosunkowo niewielkie deniwelacje terenu i monotonia 

rzeźby sprawiają, że krajobraz Kotlin Podkarpackich Zachodnich ma charakter nizinny. W 

Kotlinach występują trzy główne typy ukształtowania terenu:  



• płaskowyże (wysoczyzny) oraz garby, o cokołach utworzonych z utworów wieku 

mioceńskiego, czasem starszego, nadbudowane glinami morenowymi, ich reziduum, 

utworami wodnolodowcowymi, a miejscami także lessami, 

• faliste równiny denudacyjne wykształcone na osadach lodowcowych i 

wodnolodowcowych, lokalnie przemodelowane przez procesy eoliczne, 

• równiny teras rzecznych i stożków napływowych, niekiedy przemodelowane przez 

procesy eoliczne. 

Deniwelacje w obrębie Kotlin Podkarpackich Zachodnich wynoszą od około 135 m 

n.p.m. w dnie doliny Wisły u ujścia Sanu do 310 m n.p.m. na Płaskowyżu Rybnickim i na 

Dziale Wilamowickim. 

Na obszarze województwa śląskiego znajduje się jedynie część Kotlin Podkarpackich 

Zachodnich, tj. niewielki fragment Kotliny Ostrawskiej oraz większość Kotliny 

Oświęcimskiej.  

Wszystkie nauki geograficzne tworzą podziały regionalne badanych przez nie 

terenów. Do najważniejszych regionalizacji, mających wpływ na wydzielenia innych 

dziedzin, należy podział geomorfologiczny. Złożoność genezy i innych cech rzeźby terenu 

powoduje konieczność przyjęcia w badaniach określonych kryteriów kwalifikacyjnych. 

Ostatecznie powstaje konwencja, według której rozstrzygana jest kwestia przynależności 

małych jednostek do większych zespołów i ustalany jest przebieg ich granic. Niekiedy mamy 

do czynienia z nieostrym przejściem między sąsiadującymi jednostkami przestrzennymi, co 

sprzyja powstawaniu różnic interpretacyjnych.  

Zarówno na temat zasięgu Kotlin Podkarpackich Zachodnich, jak i ich wewnętrznego 

podziału (m.in. na terenie obecnego województwa śląskiego) w latach 80. XX w. toczyła się 

dyskusja geomorfologów. Starsza koncepcja była prezentowana przez M. Klimaszewskiego 

(1972) oraz K. Klimka (1972) (rys. 3), a nowsza przez S. Gilewską (1986, 1991) (rys. 2). 

Różnica koncepcji polegała przede wszystkim na określeniu przynależności do jednostek 

wyższego rzędu obszaru Kotliny Raciborskiej. Kwestia obejmowała także zagadnienie 

precyzji wydzielania jednostek niższego rzędu w Kotlinie Oświęcimskiej i określenia ich 

charakteru. Różnice te można porównać na załączonych rysunkach. 
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Krajobraz stanowi jedn

1927; Ostaszewska, 2002; Plit F., 2011a, b). Rozległo

sprawia, że jest on przedmiotem bada

Ponadto jako termin mieszcz

powszechnie rozumiany i intuicyjnie stosowany. 

przyjmuje się jako nadrzędny podział na krajobrazy:

• przyrodnicze (naturalne)

• antropogeniczne (antropogennyj łandszaft, anthropogenic landscape).

Ryc.1. Zróżnicowanie krajobrazów naturalnych województwa śląskiego.

Krajobraz 

 

Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii (Hettner, 

1927; Ostaszewska, 2002; Plit F., 2011a, b). Rozległość semantyczna poj

e jest on przedmiotem badań także innych dyscyplin naukowych i dziedzin sztuki. 

Ponadto jako termin mieszczący się w ramach podstawowej edukacji geograficznej jest 

umiany i intuicyjnie stosowany. W naukach geograficznych zasadniczo 

dny podział na krajobrazy: 

rzyrodnicze (naturalne) (prirodnyj łandszaft, natural landscape),  

(antropogennyj łandszaft, anthropogenic landscape).

Ryc.1. Zróżnicowanie krajobrazów naturalnych województwa śląskiego.
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 w ramach podstawowej edukacji geograficznej jest 

W naukach geograficznych zasadniczo 

(antropogennyj łandszaft, anthropogenic landscape). 

 

Ryc.1. Zróżnicowanie krajobrazów naturalnych województwa śląskiego. 



Krajobraz naturalny – powstaje w wyniku działania sił przyrody (procesów 

przyrodniczych). Obecnie krajobrazy naturalne są identyfikowane na postawie wyłącznie 

cech przyrodniczych t.j. budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, pokrywa 

glebowa, naturalna szata roślinna i świat zwierzęcy. cechy środowiska geograficznego 

stanowią przyrodnicze uwarunkowania historycznej i obecnej działalności człowieka w 

krajobrazie. Krajobrazy przyrodnicze (naturalne) stanowią wykształcone bez udziału 

człowieka geosystemy, które wskutek rozrastania się ekumeny ulegały stopniowej 

antropogenizacji. Obecnie krajobrazy przyrodnicze są tłem i zasobem dla terenów 

przekształconych antropogenicznie. Część krajobrazów przyrodniczych pozostając wolna od 

wpływu człowieka, reprezentuje dziewiczy system przyrodniczy. Ich zasięg radykalnie się 

kurczy, a realne istnienie takiego typu krajobrazów jest współcześnie przez badaczy mocno 

kwestionowane (por. Bieroński, 2002, Kistowski, 2010). Najczęściej mówi się jedynie o 

reprezentatywnych archetypach krajobrazów naturalnych (np. ścisłe rezerwaty, reliktowe 

puszcze, wysokie góry, wnętrza Antarktydy i wysp Arktyki). Dla tej grupy krajobrazów 

naturalnych uzasadnione jest używaniem określenia krajobraz pierwotny dla podkreślenia 

stanu zachowania w formie pierwotnej lub jako określenie chronologicznej fazy ewolucyjnej. 

Krajobrazy pierwotne nie spełniają żadnej funkcji produkcyjnej (zadanej przez człowieka) ani 

nie zawierają jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Stanowią najwcześniejsze ogniwo 

ewolucyjne przeobrażania krajobrazu. Zdecydowana większość krajobrazów przyrodniczych 

ulegała stopniowemu modelowaniu przez człowieka lub istnieje współcześnie dzięki 

decyzjom i świadomym zabiegom człowieka (np. parki narodowe – funkcja ochronna, 

edukacyjna, badawcza, naukowa)  – dla tej grupy obszarów używane jest określenie krajobraz 

przyrodniczy–seminaturalny. Ogniwem przejściowym pomiędzy krajobrazami 

przyrodniczymi a kulturowymi są krajobrazy quasikulturowe. Odróżnia je obecność 

pojedynczych budowli (np. szałasów, chat, schronisk) i bardzo wysoki udział składników 

naturalnych geosystemu. 

W stosunku do krajobrazu możliwa jest klasyfikacja typologiczna i regionalna. 

Klasyfikacja typologiczna zakłada, że istnieją takie same typy jednostek przestrzennych – 

które mogą występować w różnych miejscach Ziemi. Jednostkom typologicznym nadaje się 

nazwy przymiotnikowe. Najczęściej taką procedurę stosuje się do krajobrazów 

przyrodniczych (naturalnych). Klasyfikację krajobrazów naturalnych Polski, biorący za 

podstawę zróżnicowanie rzeźby powierzchni terenu  (a w konsekwencji podłoża skalnego, 

gleb, pokrywy roślinnej) jako pierwszy opracował w końcu lat 50.XX J. Kondracki. 

Klasyfikacja ta dzieliła krajobrazy Polski na klasy, rodzaje, gatunki i odmiany. Kolejne 



uszczegółowienie tej klasyfikacji przedstawili J. Kondracji i A. Richling ( 1984) a następnie 

A. Richling i A. Dąbrowski (1995). 

KLASA KRAJOBRAZU RODZAJ KRAJOBRAZU GATUNEK 
1. KRAJOBRAZY NIZIN 1.1. Glacjalne 1.1.1. Równinne i faliste 

1.1.2. Pagórkowate 
1.1.3. Wzgórzowe 

1.2. Peryglacjalne 1.2.1. Równinne i faliste 
1.2.2. Pagórkowate 
1.2.3. Wzgórzowe 

1.3. Fluwioglacjalne 1.3.1. Równinne i faliste 
1.4. Eoliczne 1.4.1. Pagórkowate 

1.4.2. Wzgórzowe 
2. KRAJOBRAZY WYŻYN 
I NISKICH GÓR 

2.1. Lessowe-eoliczne 2.1.1. Wysoczyn słabo 
rozciętych 
2.1.2. Wysoczyn silnie 
rozciętych 

2.2. Węglanowe i gipsowe - 
erozyjne 

2.2.1. Zwartych masywów 
ze skałkami 
2.2.2. Izolowanych połogich 
wniesień 
2.2.3. Płaskowyżów 
falistych 

2.3. Krzemianowe i 
glinokrzemianowe - 
erozyjne 

2.3.1. Pogórzy 
2.3.2. Pojedynczych 
wzniesień 

3. KRAJOBRAZY GÓR 
ŚREDNICH I WYSOKICH 

3.1. Gór średnich - 
erozyjne 

3.1.1. Regla dolnego 
(jodłowo-bukowe) 
3.1.2. Regla górnego 
(świerkowe) 

3.2. Gór wysokich – 
erozyjne i glacjalne 

3.2.1. Subalpejskie 
(kosodrzewiny) 
3.2.2. Alpejske (halne) 
3.2.3. Subniwalne 
(turniowe) 

4. KRAJOBRAZY DOLIN I 
OBNIŻEŃ 

4.1. Zalewowych den dolin 
- akumulacyjne 

4.1.1. Równin zalewowych 
w terenach nizinnych i 
wyżynnych 
4.1.2. Równin zalewowych 
w terenach górskich 

4.2. Terasów 
nadzalewnych - 
akumulacyjne 

4.2.1. Równin terasowych w 
terenach nizinnych i 
wyżynnych 
4.2.2. Równin terasowych w 
terenach górskich 

4.3. Deltowe - 
akumulacyjne 

 

4.4. Równin bagiennych – 
akumulacyjne 

 



4.5. Obniżeń 
denudacyjnych i kotlin w 
terenach wyżynnych i 
górskich - erozyjne 

 

Tab. 1. Klasyfikacja krajobrazów naturalnych Polski według A. Richlinga i A. Dąbrowskiego (1995). 

Obszar Polski według tej procedury jest podzielony na 4 klasy, 14 rodzajów i 25 

gatunków krajobrazów naturalnych, które dodatkowo mogą być podzielone na 120 odmiany. 

Przy klasyfikacji krajobrazu stosowana jest numeracja dziesiętna (Tab.1.). Podstawą podziału 

na powyższe klasy była wysokość nad poziom morza. Za krajobraz nizinne uznaje się w 

Polsce tereny położone poniżej 200 m n.p.m., za krajobrazy wyżynne 200-600 m n.p.m.  a 

góry powyżej 600 m n.p.m. Dodatkowo brane jest pod uwagę charakter rzeźby terenu, skład 

litologiczny, podłoża, stosunki wodne oraz procesy erozji i akumulacji.  

W podziale klas krajobrazów nizinnych na rodzaje uwzględnia się przed wszystkim 

deniwelacje i spadki terenu, a w przypadku wyżyn o zróżnicowaniu na rodzaje decyduje skład 

litologiczny podłoża oraz rodzaj procesów erozyjnych i eolicznych. Podstawą podziału klas 

krajobrazów górskich była różnica wysokości i piętrowy układ wszystkich elementów 

krajobrazu (głównie piętra roślinne). Krajobrazy dolin i obniżeń brało za podstawę wydzieleń 

niższego rzędu charakter zjawisk wodnych oraz procesów erozji i akumulacji (Chmielewski, 

2012; Richling, Ostaszewska, 2005). Zdecydowaną przewagę (ponad 60 %) powierzchni 

Polski stanowią krajobrazy nizin.  

Na terenie województwa śląskiego występują następujące klasy, rodzaje i gatunki 

krajobrazów naturalnych (tabela 2). Zróżnicowanie krajobrazów naturalnych województwa 

śląskiego ilustruje mapa (ryc.1). Na podstawie podziału typologicznego można stwierdzić, że 

w województwie Śląskim krajobrazy nizin stanowią 46,2 %, krajobrazy wyżyn i niskich gór 

32,3%, krajobrazy gór średnich i wysokich 5,7 %. Pozostałe 15,8 % tworzą krajobrazy dolin i 

obniżeń. 

 

Kod Klasa Rodzaj Gatunek 
121 Nizin Peryglacjalne Równinne i faliste 
122 Nizin Peryglacjalne Pagórkowate 
123 Nizin Peryglacjalne Wzgórzowe 
131 Nizin Fluwioglacjalne Równinne i faliste 
211 Wyżyn i niskich gór Lessowe-eoliczne Wysoczyn słabo 

rozciętych 
221 Wyżyn i niskich gór Węglanowe i gipsowe - erozyjne Zwartych masywów 

ze skałkami 
222 Wyżyn i niskich gór Węglanowe i gipsowe – erozyjne Izolowanych 

połogach wzniesień 



223 Wyżyn i niskich gór Węglanowe i gipsowe - erozyjne Płaskowyży falistych 
231 Wyżyn i niskich gór Krzemianowe i glinokrzemianowe 

- erozyjne 
Pogórzy 

232 Wyżyn i niskich gór Krzemianowe i glinokrzemianowe 
- erozyjne 

Pojedynczych 
wzniesień 

311 Gór średnich i wysokich Średniogórskie - erozyjne Pegla dolnego 
411 Dolin i obniżeń Zalewowych den dolin – 

akumulacyjne 
Równin zalewowych 
w terenach nizinnych 
i wyżynnych 

421 Dolin i obniżeń Tarasów nadzalewowych - 
akumulacyjnych 

Równin zalewowych 
w terenach nizinnych 
i wyżynnych 

450 Dolin i obniżeń Obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i 
górskich - erozyjnych 

Tab. 2. Klasy rodzaje i gatunki krajobrazów naturalnych województwa śląskiego. 

Klasyfikacja regionalna bierze za podstawę założenie o indywidualnym i 

niepowtarzalnym występowaniu cech odróżniający system przyrodniczy. Regionalizacja 

krajobrazowa polega na wydzielaniu indywidualnych jednostek  przyrodniczych. Efektem tej 

procedury jest regionalizacja fizycznogeograficzna Polski (Kondracki, 1998, 2002). 

Wyodrębnione regiony cechuje  wewnętrzne podobieństwo cech, wewnętrzna spójność i 

zwartość terytorialna. Wszystkie jednostki regionalne są heterogeniczne. jednostki regionalne 

tworzą system hierarchiczny; grupa jednostek niższego rzędu tworzy region wyższego rzędu. 
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dr Arkadiusz Puzio-Podrucki 

Księstwo bytomsko-kozielskie 

 

Księstwo istniejące na Górnym Śląsku w okresie rozbicia dzielnicowego. Powstało w 

2. połowie XIII wieku po śmierci księcia opolskiego Władysława i podziale jego władztwa 

między synów. Początkowo pod władzą własnej linii Piastów. W 1289 roku książę bytomski 

Kazimierz złożył hołd lenny królowi czeskiemu Wacławowi II Przemyślidzie. Akt ten 

rozpoczął proces przechodzenia Śląska pod władzę czeską. Zwieńczeniem tego procesu 

można uznać fakt uznania Śląska w połowie XIV wieku za część ziem Korony Świętego 

Wacława. Po wygaśnięciu bytomskiej linii Piastów w połowie XIV wieku podzielone 

księstwo znalazło się przede wszystkim pod władzą książąt z linii Piastów cieszyńskich i 

oleśnickich. Pod koniec XV wieku część zachodnia ziem dostała się pod władzę księcia 

opolskiego Jana II Dobrego, włączona do księstwa opolsko-raciborskiego. Ziemie wokół 

Bytomia uzyskały status państwa stanowego. Ziemie na wschód od Brynicy, jako księstwo 

siewierskie, znajdowały się pod rządami biskupów krakowskich, poddanych królów polskich. 

 

1. Powstanie, granice i główne podziały terytorialne 

 

W chwili swej śmierci, książę opolski Władysław pozostawił jako spadkobierców 

czterech synów - Mieszka, Kazimierza, Bolesława i Przemysła. Początkowo ziemie księstwa 

opolskiego zostały podzielone na dwie części. Rządy sprawowali dwaj starsi bracia: Mieszko 

na południu, Kazimierz na północy. Dodatkowo każdy z książąt otrzymał pod opiekę jednego 

z młodszych braci, tj. Bolesława i Przemysła. W 1284 roku Kazimierz i Bolesław podzielili 

się swoją częścią. Bolesław otrzymał część północną z Opolem, Strzelcami i Niemodlinem. 

Kazimierz dostał część południową z Bytomiem i Koźlem.  

Władztwo księcia Kazimierza sięgało rzek Warta i Czarna Przemsza na wschodzie 

oraz Stradunia i Odra na zachodzie. Na północy granica księstwa biegła głównie wzdłuż rzeki 

Mała Panew. Na południu księstwo Kazimierza sięgało rzeki Bierawa, obejmując swym 

terytorium obydwa jej brzegi. Księstwo, jako że obejmowało tereny uprzednio znajdujące się 

w granicach dzielnicy śląskiej i senioralnej, było podzielone pod względem kościelnym. 

Zachodnia część z Toszkiem, Koźlem i Gliwicami należała do diecezji wrocławskiej, 

wschodnia z Bytomiem i Siewierzem znajdowała się pod władzą biskupów krakowskich



   Księstwo bytomskie na mapie F.B. Werhnera z połowy XVIII wieku 

 



(podział ten utrzymał się do początku XIX wieku). Książę Kazimierz jeszcze za swojego 

życia wydzielił dwóm najstarszym synom osobne dzielnice. Na przełomie lat 1303 i 1304 

Bolesław objął rządy w Toszku, a Władysław w Koźlu. Jeszcze przed śmiercią księcia 

Kazimierza jego kolejny syn Siemowit objął rządy w Bytomiu.  Niewykluczone, że już po 

zgonie księcia osobną dzielnicę z Siewierzem jako siedzibą książęcą otrzymał także Mieszko. 

Jednak kilka lat później całość ziem księstwa znalazła się faktycznie pod władzą Władysława. 

W 1334 roku wydzielone księstwo kozielskie, Władysław odstąpił za pożyczkę 4 tys. 

grzywien srebra księciu Leszkowi z Raciborza. W 1336 roku po śmierci Leszka Koźle 

wróciło pod władzę Władysława.  Rok później księstwo to otrzymał najstarszy syn księcia, 

Kazimierz. W tym samym czasie część wschodnią swego księstwa, tj. ziemie wokół 

Siewierza odsprzedał księciu Kazimierzowi z Cieszyna. Niewykluczone, że także wówczas 

lub krótko potem swoją dzielnicę otrzymał Siemowit. W 1342 roku występował bowiem z 

tytułem księcia gliwickiego. W 1352 roku po śmierci Władysława spadkobiercą jego księstwa 

został jego jedyny żyjący syn Bolesław. Gdy ten zmarł w 1355 roku księstwo bytomsko-

kozielskie jako lenno królów czeskich zostało podzielone i nadane w zdecydowanej 

większości między dwóch głównych spadkobierców: Przemysła I Noszaka z Cieszyna i 

Konrada I z Oleśnicy.  

Ostatecznie podział księstwa został dokonany w 1369 roku na podstawie umowy 

zawartej między księciem oleśnickim Konradem II i wcześniej wymienionym księciem 

cieszyńskim Przemysłem I. Książę cieszyński otrzymał ziemie wokół Toszka, a książę 

oleśnicki ziemie wokół Koźla. Bytom - stanowiący wcześniej oprawę wdowią księżnej 

Małgorzaty - został podzielony między obydwu książąt z ustanowieniem granicy pośrodku 

miasta. Część południową otrzymał Przemysł I Noszak, a północną Konrad II. Również 

Gliwice wraz z okolicznymi ziemiami uległy podziałowi. Jedna część przypadła książętom 

cieszyńskim, a druga, po epizodycznym kilkuletnim okresie rządów księcia niemodlińskiego 

Wacława, dostała się pod władzę książąt oleśnickich. Książęta obydwu linii dokonywali 

dalszych podziałów swego dziedzictwa, jednakże dziedziczonych księstw nie dzielili na 

mniejsze części.  

W 1443 roku książę cieszyński Wacław I sprzedał ziemie na wschód od Brynicy - 

księstwo siewierskie - biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. W 1459 roku 

Wacław dodatkowo pozbył się przynależnej mu części księstwa bytomskiego oraz Bytomia 

na rzecz księcia oleśnickiego Konrada IX. Ziemie wokół Bytomia oraz same miasto zostały 

po około stu latach ponownie zjednoczone. Gliwice zostały zjednoczone pod koniec XV 

wieku pod władzą zwierzchnią królów czeskich. W tym samym czasie poszczególne księstwa 



- na które rozpadło się wcześniej księstwo bytomsko-kozielskie - przechodziły pod władzę 

książąt opolskich, Mikołaja II i ostatniego z tej linii Jana II Dobrego. Poza ich władzą 

pozostało tylko księstwo siewierskie. 

 

Karta tytułowa Historii Bytomia wydanej w tym mieście w 1863 roku  

 



2. Panowanie Piastów bytomsko-kozielskich 

 

Na sytuację księstwa bytomsko-kozielskiego, jak i panujących tu książąt, miał 

wpływ fakt graniczenia od wschodu z dzielnicą senioralną, a tym samym ze stołecznym 

Krakowem. Gdy ktokolwiek z zachodu, na przykład z Dolnego Śląska lub Czech chciał 

dotrzeć do Krakowa, to najkrótszy szlak prowadził właśnie przez ziemie księstwa. Już 

wkrótce po przejęciu spadku książę Kazimierz stanął wobec ambicji księcia wrocławskiego 

Henryka IV Probusa, który dążył do opanowania dzielnicy krakowskiej. Konkurentem był 

książę mazowiecki Bolesław II. Henryk IV ożeniony z siostrą księcia bytomsko-kozielskiego 

dodatkowo obraził księcia, zrywając śluby małżeńskie. W 1289 roku właśnie na ziemiach 

koło Siewierza doszło do bitwy zwolenników i przeciwników Probusa. Zwyciężyli ci ostatni. 

Wobec zagrożenia militarnego swego księstwa Kazimierz zdecydował się na 

znalezienie protektora, który zapewniłby mu bezpieczeństwo. 10 stycznia 1289 roku uznał 

siebie lennikiem króla czeskiego Wacława II. Aktowi temu świadkował syn księcia, 

Władysław. Jako lennik czeski uczestniczył w koronacji swego suwerena w 1297 roku w 

Pradze. 

Gdy kilka lat później linia królewska czeskich Przemyślidów wygasła, książę uznał 

swe zobowiązania również za wygasłe i związał się z rosnącym w siłę księciem 

Władysławem Łokietkiem, który przejął władzę w Krakowie. W 1306 roku wydał swą córkę 

Marię za króla Węgier Karola Roberta Andegaweńskiego, sojusznika Łokietka. Wkrótce za 

córką na Węgry pojechali i synowie Kazimierza: Bolesław i Mieszko. Ten pierwszy później 

pośredniczył w drugim ślubie Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną. Bolesław, a za nim 

Mieszko, doszli do wysokich godności kościelnych na Węgrzech. Był to okres największego 

znaczenia księstwa bytomsko-kozielskiego w jego dziejach. 

Pod koniec życia Kazimierz wydzielił swym synom własne dzielnice. Po śmierci 

księcia w 1312 roku, jego synowie początkowo samodzielnie rządzili w swych ziemiach. 

Wkrótce jednak władzę nad całym księstwem objął Władysław. Kiedy władzę w Czechach 

przejął Jan Luksemburski, książęta bytomsko-kozielscy pozostali sojusznikami Łokietka. W 

1327 roku wybuchła wojna polsko-czeska. W drodze na Kraków król czeski doprowadził do 

zhołdowania kilku górnośląskich Piastów. 19 lutego w Opawie książę bytomsko-kozielski 

Władysław złożył hołd lenny. Prawa dziedziczne do księstwa przyznano też braciom księcia, 

tj. Siemowitowi i Jerzemu. Pięć dni później król Jan Luksemburski przybył do Bytomia. Tutaj 

hołd lenny złożył mu książę oświęcimski Jan. Wyprawa na Kraków się nie powiodła, ale 



odtąd część Górnego Śląska znalazła się w granicach Królestwa Czech. Kilka lat później 

książąt bytomsko-kozielskich spotkały kłopoty finansowe. Aby ich uniknąć, Władysław 

zdecydował się sprzedać część ziem księstwa. Kupcami był Leszek z Raciborza i Kazimierz z 

Cieszyna. Swoje księstwa otrzymali brat Siemowit i syn Kazimierz. Ten ostatni za 

niepłacenie świętopietrza, został w 1342 roku ekskomunikowany.  

W 1345 roku księstwo zostało wplątane w konflikt polsko-czeski. Wojska czeskie 

poniosły klęskę w bitwach pod Lelowem i nieopodal Będzina. Książę Władysław, pomimo że 

był lennikiem Króla Czech, podpisał w lutym 1346 roku układ z polskim królem 

Kazimierzem Wielkim. Zobowiązywał się nie wpuszczać do swych zamków i miast żadnego 

z królewskich przeciwników, króla czeskiego w to wliczając. Mimo tej deklaracji, gdy na tron 

czeski wstąpił nowy monarcha Karol Luksemburski, Władysław stanął po stronie nowego 

suwerena.  

Gdy książę Władysław zmarł przed 8 września 1352 roku, jedynym żyjącym 

spadkobiercą księstwa okazał się  młodszy syn księcia - [[Bolesław Bytomski|Bolesław]]. 

Jako lojalny lennik przebywał na dworze swego suwerena króla Karola. Książę w królewskiej 

świcie był na początku 1354 roku w Akwizgranie, gdy księżniczka świdnicka Anna, została 

koronowana na królową niemiecką. Na początku kolejnego roku był w Mediolanie świadkiem 

jej koronacji na królową Włoch, a wiosną na cesarzową rzymską. Wracając z tych 

uroczystości zmarł w Venzone. Został pochowany w tamtejszej katedrze.  

Wraz ze śmiercią Bolesława wygasła bytomsko-kozielska linia Piastów. Księstwo 

stało się przedmiotem przetargów sukcesyjnych. Do spadku uprawnione były książęce córki i 

siostry. Głównymi sukcesorami okazali się książęta Przemysł I Noszak z Cieszyna i Konrad I 

z Oleśnicy, ożenieni z bytomskimi księżniczkami. 

 

3. Panowanie Piastów cieszyńskich 

 

Książę cieszyński Kazimierz wystąpił z pretensjami do spadku po Piastach 

bytomsko-kozielskich jako opiekun córek zmarłego księcia Bolesława. Fakt, że przebywał w 

otoczeniu króla czeskiego zapewne sprzyjał jego dążeniom. Król Karol IV Luksemburski 

uznał prawa księcia cieszyńskiego do bytomskich ziem. Po śmierci Kazimierza, jego syn 

Przemysł I Noszak kontynuował politykę ojca. Aby wzmocnić swe plany między latami 

1360-1363 pojął za żonę księżniczkę bytomsko-kozielską Elżbietę, córkę Bolesława. 

Ostatecznie podział spadku dokonał się w 1369 roku. Przemysł otrzymał Toszek, Pyskowice i 



Siewierz oraz część Bytomia i Gliwic. Mieszkańcy Bytomia nie chcieli przyjąć za swego pana 

księcia cieszyńskiego, ale decyzję królewską ostatecznie uznali. Przemysł przebywający na 

praskim dworze mógł skupić się na swych działaniach jako dyplomata, bo w takim 

charakterze służył Karolowi IV. W służbie królewskiej odwiedził wiele krajów europejskich, 

m.in.: Cesarstwo Niemieckie, Francję, Anglię, Polskę. Największe jego znaczenie przypada 

na okres gdy pełnił funkcję „wikariusza”, czyli zastępcy i reprezentanta cesarza na kraje 

niemieckie. Pod koniec życia władał największą częścią Górnego Śląska. Zmarł w 1410 roku 

w trakcie wojny polsko-krzyżackiej, której, prowadząc rokowania z obydwiema stronami 

konfliktu, usiłował zapobiec, a potem ją zakończyć. 

Następca Przemysła I Noszaka, syn Bolesław, jeszcze za życia ojca objął władzę nad 

Toszkiem i Oświęcimiem. W 1414 roku podzielił się spadkiem ze swym bratankiem, 

księciem Kazimierzem, któremu oddał Oświęcim, Zator, Toszek. Sobie pozostawił przede 

wszystkim Cieszyn, a ze spadku bytomskiego Siewierz oraz południową część Bytomia. 

Książę Kazimierz przebywał na dworze króla Zygmunta Luksemburga. Bolesław tuż po 

śmierci ojca ożenił się z siostrzenicą króla Władysława Jagiełły, księżniczką mazowiecką 

Eufemią. W 1424 roku razem z bratankiem Kazimierzem byli w Krakowie na koronacji 

królowej Zofii, ostatniej żony Jagiełły. Pod koniec życia obu książąt, ziemie dawnego 

księstwa bytomsko-kozielskiego zostały najechane przez husytów, którzy w Gliwicach 

założyli swoją główną siedzibę. Bolesław zmarł w 1431 roku, a Kazimierz w 1434 roku. W 

pierwszych latach rządów kolejnego pokolenia w obu księstwach rządy sprawowali regenci. 

W części oświęcimskiej, najstarszy z braci Wacław, a w części cieszyńskiej księżna wdowa. 

Ten okres zakończył się w 1442 roku oddaniem władzy w Cieszynie Wacławowi, synowi 

Bolesława II. Otrzymał on także rządy na księstwem siewierskim i południową częścią 

Bytomia. Trzy lata później Wacław z linii oświęcimskiej uznał, że młodsi bracia już osiągnęli 

pełnoletniość. Jan IV otrzymał Oświęcim i część Gliwic, a Przemysł Toszek. 

W 1443 roku Wacław cieszyński zdecydował się sprzedać księstwo siewierskie 

biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Choć uzyskał zgodę swych 

najbliższych krewnych, legalność tej decyzji kwestionowali Piastowie z linii oświęcimskiej. 

Skutkiem była kilkuletnia wojną z Polską. Ponadto książęta oświęcimscy tolerowali napady 

na swych ziemiach na kupców zdążających do Krakowa. Konflikt ten skończył się przegraną 

Piastów, którzy nie tylko uznali się za pokonanych, ale w 1447 roku byli obecni na koronacji 

Kazimierza IV Jagiellończyka w Krakowie i zobowiązali się złożyć hołd polskiemu władcy. 

W 1454 roku Jan IV dopełnił zobowiązaniu, trzy lata później sprzedał księstwo oświęcimskie 



polskiemu królowi, a sam przeniósł się do Gliwic. Tam rezydował do 1482 roku. W 1459 

roku książę Wacław pozbył się swojej części Bytomia na rzecz Konrada IX z Oleśnicy.  

 

Strona tytułowa monografii Koźla wydanej w 1866 roku przez Augustyna Weltzla 

Książę Jan IV i Przemysł odtąd już współpracowali z królem Kazimierzem 

Jagiellończykiem. Brali udział w wojnie trzynastoletniej po polskiej stronie, a w 1471 roku 

byli w orszaku |Władysława Jagiellończyka, który jechał na koronację na króla Czech do 

Pragi. Pomimo tego obydwaj uznali władzę króla Macieja Korwina nad Śląskiem i w sierpniu 

1479 roku złożyli mu w Ołomuńcu hołd lenny. Jan IV sprzedał w 1482 roku swoją część 

Gliwic Janowi Bielikowi, staroście śląskiemu. Zmarł w 1495 roku. 

 



4. Pod rządami Piastów oleśnickich 

 

Książę Konrad I z Oleśnicy w 1329 roku uznał się lennikiem królów czeskich. Rok 

później pojął za żonę księżniczkę Eufemię bytomsko-kozielską. Gdy spłacił dług książąt 

bytomskich wobec księcia Leszka z Raciborza, wzmocniła się jego pozycja w zabiegach o 

spadek po Piastach bytomsko-kozielskich. Po śmierci księcia Bolesława, wystąpił także w 

imieniu sióstr swej żony. Jego pretensje zostały uznane przez króla czeskiego i ostatecznie w 

1369 roku Konrad II (Konrad I zmarł w 1366 r.) otrzymał Koźle i północną część Bytomia i 

okolicznych ziem. Dodatkowo wykupił od księżniczki Eufemii, córki Bolesława, jej część 

Gliwic. Skupiając w swych rękach władze także nad innymi ziemiami w całym Śląsku, stał 

się jednym z bogatszych Piastów na tym terenie. Jego pozycję wzmacniała współpraca z 

królem Węgier Ludwikiem Andegaweńskim. Wraz z nim wyprawiał się na Ruś Halicką. Po 

jego śmierci w 1403 roku dobre kontakty z polskim dworem kontynuował Konrad III.  

Syn Konrada III, Konrad VII Biały nabywał doświadczenia politycznego na dworze 

króla Władysława Jagiełły. Służył jako paź królowej Anny. Później rzemiosło rycerskie 

poznawał u Krzyżaków. Konrad III dał się poznać jako znakomity rozjemca i doprowadził do 

zgody w kilku konfliktach, jakie miały miejsce na Śląsku. Skutkiem jego negocjacji w 1409 

roku w początkowej fazie wojny polsko-krzyżackiej była, niestety krótkotrwała, przerwa w 

walkach. Po śmierci Konrada III, krótko rządziła wdowa, księżna Guta. Po podziale spadku 

przez synów zmarłego, część górnośląska przypadła Konradowi VII Białemu. Książę ten w 

czasie wielkiej wojny z zakonem oraz w bitwie pod Grunwaldem walczył po stronie 

Krzyżaków. W 1421 roku Konrad VII podzielił się władzą z starszym bratem Konradem V. 

W 1430 roku na Górny Śląsk wkroczyli husyci i ich łupem padły Gliwice, które stały się ich 

główną bazą na tym terenie. Rok później książę odzyskał miasto. W 1439 roku po śmierci 

Konrada V przejął pełnię władzy nad całym dziedzictwem książąt oleśnickich oraz sprawował 

opiekę nad synami Konrada V. 

W 1450 roku Konrad IX i Konrad X, zbuntowali się przeciwko władzy stryja i po 

uwięzieniu go, przejęli rządy. Konrad VII Biały zgodził się ustąpić i osiadł we Wrocławiu, 

gdzie zmarł w 1452 roku. Książęta postanowili nie dzielić księstw, dzieląc się jedynie 

dochodami. W 1459 roku Konrad IX odkupił od książąt cieszyńskich drugą część Bytomia. 

Przed śmiercią przekazał prawo do księstwa kozielskiego Henrykowie I Starszemu z rodu 

Podiebradowiczów. Gdy zmarł w 1471 roku młodszy brat Konrad X chciał przejąć wszystkie 

ziemie po nim, jednakże bez skutku. W 1480 roku uznał władzę króla Macieja Korwina. Rok 



później został pozbawiony przez króla swych księstw. Zmarł w 1492 roku nie odzyskawszy 

dziedzictwa. 

 

Piastowie oleśniccy utrzymywali dobre stosunki z królem Polski i Węgier Władysławem Węgierskim 
(Andegaweńskim) 

 

5. Przejęcie ziem księstwa przez księcia opolskiego Jana II Dobrego 

 

Książę opolski Jan II Dobry, wzorem wielu swoich krewnych skupił się podczas 

swych długich rządów na łączeniu ziem Górnego Śląska. Choć nie udało mu się skupić 

całości ziem niegdyś będących we władaniu księcia opolskiego Władysława I, 

podporządkował sobie dużą ich część, m.in. prawie całe dawne księstwo bytomsko-

kozielskie.  

 

Król Maciej Korwin po pozbawieniu władzy miejscowych książąt, często osadzał w 

ich miejscu możnowładców całkowicie sobie oddanych, tak np. Toszek otrzymał Jan 



Sokołowski, a Bytom Jan z Żerotina. Choć posiadali władzę nad przyznanymi sobie terenami, 

nie posiadali tytułu książęcego, ani też nie wywodzili się z żadnego rodu dynastycznego, a 

tym bardziej z dawnych książąt śląskich, Piastów czy Przemyślidów. 

Jan II Dobry w 1477 roku odkupił od Konrada X z Oleśnicy Prudnik. Dziesięć lat 

później od księcia legnickiego Fryderyka I wziął w zastaw Brzeg. Z dawnego księstwa 

bytomsko-kozielskiego jako pierwsze przeszły pod władzę książąt opolskich Gliwice nabyte 

od Wilhelma z Pernsztejnu. Na początku 1497 roku księżna Barbara karniowska, wdowa po 

Janie IV oświęcimskim sprzedała księstwo toszeckie. Kilka miesięcy później książę Mikołaj 

II zginął w tragicznych okolicznościach w Nysie. Dzieło zbierania ziem kontynuował Jan II. 

W następnym roku odkupił od Jana z Żerotina Bytom. W tym samym czasie uzyskał 

Niemodlin. Jako ostatnie w tym regionie, dostało się w ręce Jana II Koźle od Wilhelma, syna 

Puty z Riesenbergu i Swekowa. W 1521 oku. po śmierci siostrzeńca księcia raciborskiego  

Walentego, włączył do swej domeny także jego ziemie. Księstwo opolsko-raciboskie Jana II 

było największym kompleksem ziem górnośląskich, jakie od śmierci księcia Władysława 

znalazły się w ręku jednego z jego potomków. 

Książę Jan II wobec braku potomków w 1512 róku zawarł układ o przeżycie z 

księciem karniowskim Jerzym von Ansbach z dynastii Hohenzollernów. W 1526 roku 

przekazał mu władzę nad Bytomiem. Wprawdzie w 1528 roku nowy król czeski Ferdynand I 

Habsburg doprowadził do unieważnienia traktatów Jerzego z Janem II, ale wobec ciągłych 

kłopotów finansowych trzy lata później zgodził się na przejęcie ziem księstwa opolsko-

raciborskiego (i bytomskiego) w zastaw za pożyczki, jakie wcześniej od Jerzego uzyskał. Stan 

taki trwał przez kilkadziesiąt lat, w przypadku Bytomia Hohenzollernowie rządzili miastem 

prawie sto lat. 
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Księstwo cieszyńskie 

 

Księstwo cieszyńskie (Ducatus Tessinensis, Herzogtum Teschen,  Těšínské 

knížectví) położone w południowo wschodniej części Śląska, ze stolicą w Cieszynie. 

Powstało około ostatniej dekady XIII wieku, na wskutek podziału księstwa opolsko-

raciborskiego pomiędzy synów księcia opolskiego Władysława (zm. 1282). 

 

Herb księstwa cieszyńskiego 

 

1. Powstanie i rozwój księstwa cieszyńskiego 



 

Pierwszym władcą księstwa cieszyńskiego i założycielem miejscowej linii książęcej 

z dynastii Piastów był książę Mieszko I (zm. między 1313 a 1317). Odziedziczona przez 

niego część dóbr ojca obejmowała terytorium rozciągające się pomiędzy Morawami na 

zachodzie i ówczesnym księstwem krakowskim na wschodzie. Już w 1315 roku doszło do 

kolejnego rozbicia terytorialnego i podziału na dwa księstwa: cieszyńskie i oświęcimskie. 

Podział ten na kilka stuleci ukształtował podstawę terytorialną księstwa cieszyńskiego. 

Przez pierwsze niepełne trzy dekady istnienia księstwo cieszyńskie pozostawało 

niezależnym bytem politycznym. Zmiana nastąpiła wraz złożeniem w 1327 roku przez księcia 

Kazimierza I (zm. 1358) hołdu królowi czeskiemu. Wówczas nad księciem pojawił się 

zwierzchnik, któremu książę cieszyński podlegał. Ponieważ podobny proces objął inne 

księstwa na Śląsku, dzielnica ta weszła w skład państwa królów czeskich. W pierwszej 

okresie zależności książąt Piastowskich od Czech, ich władza w sposób szczególnym nie 

pozostała osłabiona, a królowie z Pragi praktycznie nie ingerowali w wewnętrzne spawy 

poszczególnych księstw śląskich. Księstwa te w opisywanym okresie stanowiły luźną 

konfederację. Zmiany zaczęły się w drugiej połowie XV wieku, kiedy stopniowo następowała 

integracja Śląska, poprzez tworzenie ogólnośląskich instytucji tj. sejmu książęcego, trybunału 

książęcego. W efekcie zmiany dotknęły również i Piastów śląskich, którzy stali się pod koniec 

XV wieku stanem społecznym, wyjątkowym, dzierżącym najwyższą pozycję społeczną. 

Objęcie Królestwa Czeskiego w początkach XVI wieku przez  Habsburgów przyspieszyło 

proces osłabiania pozycji politycznej książąt śląskich, poprzez rozbudowę praw królewskich i 

pozbawianie książąt ich regaliów, o ile te nie były jasno sformułowana w odpowiednich 

przywilejach. Ponadto zachodzące zmiany pozwalały królowi na ingerencję w wewnętrzne 

sprawy księstwa (podatki, pospolite ruszenie). Jednocześnie wymierały poszczególne linie 

śląskich Piastów i na znaczeniu zaczął zyskiwać król czeski, jako władca obumarłych księstw. 

Ustrój polityczny księstwa cieszyńskiego należy w tym okresie określić jako lenne księstwo 

stanowe, funkcjonujące w ramach większej struktury politycznej jakim był Śląsk, a Śląsk z 

kolei był sfederalizowany w ramach Królestwa Czeskiego.  

W połowie XVIII wieku doszło do trzech wojen tzw. śląskich (1740-1763) pomiędzy 

Habsburgami i Hohenzollernami, w wyniku których większa część Śląska przeszła pod 

panowanie pruskie. Księstwo cieszyńskie, wraz z częścią księstwa opawskiego, 

karniowskiego i nyskiego oraz południową częścią państwa bogumińskiego pozostało w 

rękach cesarzowej Marii Teresy (zm. 1780). W drugiej połowie XVIII wieku przeprowadzono 

szereg ważnych reform mających na celu unowocześnienia państwa Habsburgów. Wtedy też 



uformował się Śląsk Cieszyński, w skład którego weszły księstwo cieszyńskie, wydzielone z 

niego w XVI wieku państwa stanowe bielskie, frydeckie, frysztackie oraz austriacką część 

bogumińskiego, które nigdy nie wchodziło w skład księstwa cieszyńskiego. Od 1783 roku 

obszar ten podlegało obwodowi cieszyńskiemu, nowopowołanej jednostce administracyjnej. 

 

Mapa ogólna księstwa cieszyńskiego 



 

Cieszyn w połowie XVIII wieku według F.B.Wernhera 

 

2. Terytorium i granice 

 

Księstwo cieszyńskie posiadało zwarte terytorium, zbliżone do prostokąta, którego 

granice wyznaczały rzeki oraz pasmo Beskidu Śląskiego. Granicę zachodnią z Morawami 

wyznaczały rzeki Ostrawica i Odra. Od północy granica biegła z górnośląskimi państwami 

stanowymi: Bogumin, Wodzisław i Pszczyna. Od wschodu granica z księstwem 

oświęcimskim, a od połowy XVI stulecia z Królestwem Polskim oddzielała rzeka Białka, a 

następnie szczyty gór. Południową granicę wyznaczały szczyty Beskidu Śląskiego, 

rozgraniczające Górny Śląsk od ówczesnych Węgier.  

W XIV i w pierwszej połowie XV wieku przez dłuższe lub krótsze okresy czasu 

własnością książąt cieszyńskich stawały się również inne fragmenty Śląska np. księstwo 

siewierskie (1337-1443). Największe nabytki terytorialne zyskali za sprawą księcia 

Przemysława I: część: księstwa głogowskiego (1384-1480), Strzelin (1385), Żory (1378-

1382), Lubliniec, Olesno, Gorzów (1397), księstwo oświęcimskie (1405), Bytom górnośląski 

(1369-1459), 1402-1574 morawski Mistek, 1480-1517 Pszczynę i inne. W ciągu XV wieku 

stopniowo zmniejszała się ich własność, a największe zmniejszenie obszaru księstwa miało 

miejsce w latach 1573-1574, kiedy ze względu na brak funduszy na spłacenie zaciągniętych 

długów książę Wacław III Adam  (zm. 1578) był zmuszony sprzedać większą część kamery 

książęcej. 



 

Księstwo cieszyńskie na mapie F.B. Wernhera z połowy XVIII wieku 

 

Wacław Adam wydał w 1573 roku „Porządek krajowy księstwa cieszyńskiego” (Des Furstenthums 

Teschen Landes Ordnung), który regulował prawa i obowiązki szlachty, ale ze stanami szlacheckimi 

pod koniec życia, był w ostrym konflikcie 



 

Ze sprzedanych kluczy powstały niezależne od księstwa cieszyńskiego, państwa 

stanowe niższego rzędu: bielskie, skoczowsko-strumieńskie, frydeckie i frysztackie. W skład 

księstwa cieszyńskiego powróciły w 1595 roku państwo skoczowsko-strumieńskie wykupione 

przez księcia Adama Wacława (zm. 1617) i jego żonę księżna Elżbietę Kurlandzką (zm. 

1601). W tym kształcie księstwo pozostało aż do końca XVIII wieku, kiedy ponownie 

włączono w jego granice państwo frydeckie (1797). 

 

3. Władcy 

 

Książęta piastowscy władali księstwem do połowy XVII wieku. Okres największej 

ich prosperity przypadł na XIV wiek, a najwybitniejszym przedstawicielem cieszyńskich 

Piastów był książę Przemysław I Noszak (zm. 1410), bliski współpracownik cesarza Karola 

IV. Ostatnim wybitnym władcą był książę Kazimierz II (zm. 1528), ale już w ostatnich latach 

jego rządów wystąpiły poważne problemy finansowe, które ciążyły później jego potomkom. 

Następujące po Kazimierzu II trzy ostatnie pokolenia Piastów z linii cieszyńskiej, rządzące 

księstwem cieszyńskim w XVI i pierwszej połowie XVII wieku nie posiadały pozycji 

politycznej, społecznej i majątkowej, jaką mieli ich średniowieczni przodkowie. Właściwie 

nie uczestniczyli już w polityce ogólnośląskiej, a potencjał gospodarczy ich księstwa znacznie 

ustępował księstwom dolnośląskim, ponadto znaczne oddalenie od Wrocławia powodowało, 

że księstwo cieszyńskie było odległą śląską prowincją. W 1625 roku zmarł młody książę 

Fryderyk Wilhelm, ostatni męski przedstawiciel Piastów i na mocy zapisu testamentowego 

jego spadkobierczynią została jego siostra księżna Elżbieta Lukrecja, żona Gundakara 

Lichtensteina. Na mocy zawartej ugody cesarz zgodził się na oddanie księstwa cieszyńskiego 

na dożywocie księżnej, bez prawa dziedziczenia przez jej potomków.  

Po śmierci ostatniej z linii Piastów cieszyńskich księżnej Elżbiety Lukrecji (1653) 

księstwo cieszyńskie jako obumarłe lenno stało się własnością Habsburgów, noszących odtąd 

tytuł księcia cieszyńskiego. W 1653 roku księstwo cieszyńskie stało się własnością 

Ferdynanda III, króla Czech. Niebawem odstąpił księstwo w lenno swojemu synowi, 

Ferdynandowi IV, który zmarł w 1654 roku. Od tego momentu aż do 1722 roku książętami 

cieszyńskimi byli kolejni czescy królowie z dynastii Habsburgów. W 1722 roku zostało 

nadane w lenno Leopoldowi, księciu lotaryńskiemu, którego syn Franciszek I Stefan (zm. 

1765) poślubił późniejszą cesarzową Marie Teresę. Kolejnym władcą księstwa został w 1765 



roku jego syn Józef II Habsburg (zm. 1790). W 1766 roku księstwo cieszyńskie otrzymali w 

lenno córka cesarzowej Marii Teresy, Maria Krystyna (zm. 1798) i jej małżonek książę Albert 

Sasko-Cieszyński. Albert zmarł bezpotomnie w 1822 roku i księstwo cieszyńskie objął jego 

adoptowany syn Karol Ludwik Habsburg, którego potomkowie władali księstwem 

cieszyńskim do 1918 roku. Ostatnim księciem cieszyńskim był Fryderyk Habsburg (zm. 

1936). 

 

Odpis testamentu księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego z 16.06.1816 r., z uzupełnieniem  
z 1.06.1817 r.  

 

 



4. Po I wojnie światowej 

 

Księstwo cieszyńskie przestało istnieć w 1918 roku wraz z upadkiem Monarchii 

Habsburgów po I wojnie światowej. Terytorium księstwa stało się przedmiotem sporu dwóch 

nowopowstałych państwa: Polski i Czechosłowacji. Działający wówczas na terenie księstwa 

polski organ władzy państwowej Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego był ostatnim 

urzędem posiadającym w nazwie termin księstwo cieszyńskie. Ostatecznie do podziału 

terytorium doszło w dniu 28 lipca 1920 roku w belgijskim kurorcie Spa, gdzie decyzją Rady 

Ambasadorów państw alianckich rozdzielono księstwo pomiędzy wspomniane dwa państwa. 

Kilka lat później na mocy wyroków sądów Polski i Czechosłowacji dobra Habsburgów na 

tym terenie zostały upaństwowione.  
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Księstwo opolskie 

 

Księstwo opolskie (Ducatus Opoliensis, Opolské knížectví, Herzogtum Oppeln 

położone we wschodniej części Śląska, ze stolicą w Opolu powstało u schyłku XII wieku na 

skutek podziału Śląska pomiędzy synów księcia Władysława II Wygnańca.  

 

Księstwo opolskie na mapie Śląska z 1700 roku 

 

1. Księstwo opolskie (księstwo raciborsko opolskie) w XII-XIII w. 

 

Początki księstwa opolskiego  sięgają II połowy XII wieku i łączą się z konfliktami 

między książętami śląskimi, Bolesławem Wysokim, jego młodszym bratem Mieszkiem 

Plątonogim (Laskonogim), synami Władysława II Wygnańca (wnukami Bolesława 

Krzywoustego) oraz Jarosławem, synem Bolesława Wysokiego. Około 1173 roku, Mieszko 

wywalczył sobie dzielnicę raciborską. Część historyków uważa, że także wtedy swoją 



dzielnicę otrzymał zbuntowany przeciw ojcu Jarosław. Niektórzy przypuszczają jednak, że 

było to skutkiem dopiero drugiego buntu Jarosława i Mieszka przeciw Bolesławowi w latach 

1177-1178. Po śmierci Jarosława (zm. 22 marca 1201 roku), biskupa wrocławskiego (od 

1198) jego władztwo zostało na powrót przyłączone do księstwa śląskiego Bolesława 

Wysokiego. Kiedy jednak ten zmarł 8 grudnia 1201 roku, jego następca Henryk Brodaty 

został zaatakowany przez Mieszka raciborskiego, który po zwycięskiej wojnie w 1202 roku 

wywalczył sobie Opolszczyznę. Ukształtowane w ten sposób księstwo raciborsko-opolskie 

przetrwało z pewnymi korektami granicy zachodniej przez następne 80 lat. Po śmierci 

Mieszka (1211) władzę sprawował tam jego syn Kazimierz (1211-1230), a po nim książę 

śląski Henryk Brodaty (1230-1238), jako opiekun nieletnich synów Kazimierza, Mieszka i 

Władysława. Następnie księstwo wróiło w ręce książąt opolsko-raciborskich, wspomnianego 

Mieszka Otyłego (1238-1246) i Władysława (1246-1281). Długie panowanie Władysława 

umożliwiło nie tylko konsolidację księstwa opolskiego-raciborskiego, ale także jego rozwój 

gospodarczy. Prowadzona intensywna kolonizacja, w tym przekształcanie istniejących osad z 

prawa polskiego na prawo niemieckie, skutkowała prawie czterdziestoma udanymi lokacjami, 

w tym licznych miast. 

Po śmierci Władysława w 1281 roku, księstwo opolskie uległo stopniowemu 

podziałowi między jego synów. W ostatniej dekadzie XIII wieku ukształtowały się 

ostatecznie cztery samodzielne księstwa, a mianowicie: cieszyńskie rządzone przez Mieszka, 

bytomsko-kozielskie w rękach Kazimierza, raciborskie Przemysława i opolskie, w którym 

władzę sprawował Bolesław. Księstwo opolskie było największym pod względem 

terytorialnym w stosunku do pozostałych trzech wyodrębnionych wtedy dzielnic i 

obejmowało powierzchnię około 6600 km2. Składały się nań: Opole, Strzelce, Lubliniec, 

Olesno, Niemodlin i Głogówek wraz z przyległymi okręgami. 

 

2. Księstwo opolskie i jego podziały w XIV wieku 

 

Bolesław I, zwany także Bolkiem, faktyczny protoplasta młodszej linii książąt 

opolskich, starał się prowadzić politykę samodzielnie, nie oglądając się na braci. Początkowo 

związał się z Henrykiem IV Prawym, księciem wrocławskim (zm. 1290), a później z 

Wacławem II czeskim, któremu złożył nawet hołd w Opolu w 1292 roku. W latach 90-tych 

XIII wieku Bolesław opolski utrzymał też bliskie kontakty z Henrykiem głogowskim i 

wspierał go w walce z Władysławem Łokietkiem o Wielkopolskę po śmierci Przemysła II 



(zm. 1296). Według postanowień ugody krzywińskiej z 10 marca 1296 roku, zawartej między 

wspomnianymi rywalami, partycypując w układzie, uzyskał połowę ziemi kłobuckiej. Po 

śmierci króla Czech i Polski Wacława III (1306), w zamęcie politycznym związanym z walką 

o tron polski między Władysławem Łokietkiem i Henrykiem głogowskim najpewniej jesienią 

1306 roku, Bolesławowi opolskiemu udało się jeszcze zagarnąć ziemię wieluńską, zwaną też 

w tym czasie rudzką. Żadnych korzyści nie wyniósł z zaangażowania się w konflikt (tzw. 

bunt wójta Alberta) między Władysławem Łokietkiem a mieszczanami Krakowa, którzy 

oddali mu władzę w 1312 roku. W polityce wewnętrznej Bolesław I kontynuował akcję 

osadniczą, prócz licznych wsi lokował na prawie niemieckim: Niemodlin (1283), Strzelce 

(około 1290), Krapkowice (1294), a na przełomie XIII i XIV wieku prawdopodobnie: Olesno, 

Lubliniec i Białą. Zainicjował budowę zamku w Głogówku i rozbudował też zamek opolski, 

wznosząc około 1300 roku cylindryczną wieżę.  

W kilka miesięcy po śmierci Bolesława I (14 maja 1313 roku), na przełomie 1313 i 

1314 roku doszło do podziału księstwa opolskiego między jego synów. Bolesław starszy, 

zwany Pierworodnym (zm. 1362-65) otrzymał Niemodlin, Głogówek oraz Wieluń, Bolesław 

II (używający też zdrobniałej formy imienia Bolko) przejął Opole i Olesno, natomiast 

najmłodszemu Albertowi (zm. 1370/1371) przypadły Strzelce i Lubliniec. Nie wiadomo, czy 

bracia dokonali podziału w wyniku uzgodnień, czy w wyniku losowania, ale skutkowało to 

powstaniem kolejnych trzech niewielkich księstw: niemodlińskiego, strzeleckiego i 

opolskiego. W następnych latach władztwa te nieznacznie poszerzyły swoje granice. W 1337 

roku powiększyło się księstwo niemodlińskie o Prudnik z okręgiem. Terytorium to, 

przynależne do tej pory do Królestwa Czeskiego, a dokładnie do ziemi opawskiej, król Jan 

Luksemburski, sprzedał za 2000 grzywien groszy praskich Bolesławowi Pierworodnemu. Już 

jednak wcześniej, najpewniej w 1322 roku, książę stracił ziemię wieluńską na rzecz króla 

polskiego Władysława Łokietka. 

Jeśli chodzi o księstwo opolskie, to powiększyło się ono najpierw w listopadzie 1321 

roku, kiedy przyłączono do niego niewielki obszar wiejski między Odrą a Stobrawą (z 

wyjątkiem Rybnej). Terytorium to Bolesław II otrzymał od księcia brzesko-legnickiego 

Bolesława III, w zamian za pomoc przeciw Konradowi, księciu namysłowskiemu. Natomiast 

w 1351 roku książę opolski kupił od księcia bytomskiego Władysława i jego syna Bolka 

Sławięcice z przynależnościami za 2800 grzywien groszy praskich. Księstwo opolskie stało 

się lennem czeskim, po hołdzie złożonym przez Bolesława II Janowi Luksemburskiemu 5 

kwietnia 1327 roku. Po śmierci Bolesława II opolskiego (1356 roku), jego synowie 

Władysław Opolczyk i Bolesław III, przez kilka lat rządzili wspólnie, a podziału dokonali 



dopiero po 23 marca 1365 roku, a przed 26 marca 1367 rokiem. W jego wyniku Bolko III 

otrzymał zachodnią część Opola i księstwa opolskiego, natomiast Władysław wschodnią 

część Opola oraz północno-wschodnią część księstwa opolskiego z Olesnem, do którego to 

terytorium dołączył nabyty około 1363 roku, zapewne od Bolka, księcia świdnickiego, 

Gorzów Śląski. Władysław swoje władztwo powiększył w 1370 roku otrzymując w lenno od 

Ludwika Węgierskiego, spore terytoriom (przylegające do księstwa opolskiego) składające 

się z ziemi wieluńskiej, części krakowskiej i sieradzkiej. Nie zaliczało się ono jednak do 

księstwa opolskiego, będąc kreowanym na księstwo wieluńskie (z łaski Ludwika 

Węgierskiego książę, prócz dóbr na Węgrzech, zarządzał jeszcze Rusią Czerwoną (1372-

1379), a potem otrzymał w lenno Kujawy Inowrocławskie i ziemię dobrzyńską (1378 rok). W 

1375 roku kupił jeszcze od Jana raciborskiego wschodnią cześć księstwa raciborskiego, a 

mianowicie okręgi mikołowski i pszczyński, ale w ich posiadaniu utrzymał się tylko do 

początku lat 80-tych XIV wieku, po czym wróciły one do książąt raciborsko-opawskich. 

Kolejne zmiany terytorialne w księstwie opolskim związane były z podziałem 

spuścizny po Albercie strzeleckim. Jeszcze w 1359 roku Bolko III opolski zawarł ze stryjem 

Albertem umowę gwarantującą mu w sytuacji, gdyby ten nie miał syna, lub wnuka po córce, 

ziemię strzelecką zaczynającą się od rzeki Odry. Nie znamy podobnego układu między 

Władysławem Opolczykiem i Albertem, ale musiało do niego dojść, skoro w 1374 roku, po 

śmierci stryja, Władysław władał już pozostałą częścią jego spuścizny, a mianowicie, ziemią 

lubliniecką. Wiadomo natomiast, że Bolko III, podzielił się przypadłym mu okręgiem 

strzeleckim z Henrykiem niemodlińskim. 

Kolejne zmiany nastąpiły po bezpotomnej śmierci Henryka niemodlińskiego (zm. 

1382 roku), z którym książęta opolscy mieli zawarte układy o wzajemnym dziedziczeniu od 

1372 roku. Gwarantowały one każdej ze stron połowę wszystkich posiadłości kontrahenta, z 

wyłączeniem w przypadku księcia niemodlińskiego - Gliwic, Sośnicowic i Prudnika, którymi 

mógł swobodnie dysponować. Z tego powodu te dwa ostatnie miasta po śmierci Henryka 

przejął król czeski i traktując je, jako opuszczone lenno nadał Przemkowi opawskiemu. Tak 

więc do podziału między książąt opolskich pozostały tylko Niemodlin i Głogówek z 

przynależnymi okręgami. Śmierć Henryka niemodlińskiego, zbiegła się jednak ze śmiercią 

Bolka III opolskiego (21 września 1382 roku), po którym pozostało czterech synów: Jan 

Kropidło, biskup poznański, Bolko IV, Bernard i Henryk. Z nimi Władysław Opolczyk 

dokonał podziału. W wyniku losowania (10 listopada 1383 roku) Władysławowi przypadł 

Głogówek, natomiast bratankom Niemodlin; w akcie podziału szczegółowo określono też 

granice obu części. Głogówek książę przejął jednak dopiero w 1386 roku, po śmierci Eufemii, 



wdowy po stryju Bolesławie Pierworodnym niemodlińskim, gdyż księżna miała na nim 

zabezpieczone dożywocie. 

 

Księstwo opolskie w połowie XVIII wieku na mapie Bernharda Friedricha Wernera 



W końcu 1382 roku lub na początku 1383 roku Władysław Opolczyk nabył 

natomiast od Przemka opawskiego, za 11 tysięcy grzywien groszy praskich, pozostałą część 

wspomnianej spuścizny po Henryku niemodlińskim, a mianowicie: Prudnik, Gryżów i 

Sośnicowice. Kupionym terytorium podzielił się jednak z bratankami, sprzedając im ziemię 

sośnicowicką (10 listopada 1383 roku). Zapewne w styczniu 1385 roku, Władysław Opolczyk 

kupił od Jana II Żelaznego raciborskiego Karniów (Jägerndorf), Bruntál (Freudental) oraz 

zamek Fürstenwalde (koło Vrbna pod Pradědem) z przynależnymi ziemiami. Terytoria te 

okazały się jednak czasowym nabytkiem, gdyż w 1390 roku Jan raciborski odkupił Bruntal, 

natomiast Karniów kupił margrabia morawski Jodok. Jeśli chodzi natomiast o Prudnik, to w 

1388 roku książę opolski zapisał go (wraz Głogówkiem i Karniowem) swojemu zięciowi, 

Henrykowi VIII głogowsko-kożuchowskiemu, mężowi Katarzyny. Po śmierci Henryka (14 

marca 1397 roku) miasto z okręgiem, w bliżej nieznanych okolicznościach, przeszło w ręce 

spokrewnionych z nim książąt oleśnickich. Władysław Opolczyk w 1393 roku (26 

października) będąc w konflikcie z królem polskim, a chcąc utrzymać przy sobie bratanków 

(Jana, Bolka i Bernarda) zapisał im wszystkie swoje posiadłości w księstwie opolskim 

(Opole, Głogówek, Chrzelice, Prudnik i Gryżów) i wieluńskim (Bolesławiec, Wieluń, 

Kłobuck, Krzepice, Olsztyn, Brzeźnicę, Ostrzeszów), chociaż te ostatnie (poza Bolesławcem) 

utracił już na rzecz króla polskiego w wyniku wojny w 1391 roku. W zapisie zastrzegł jednak, 

że wejdą w ich posiadanie po jego śmierci oraz, że Głogówek i Prudnik pozostaną w 

dożywociu jego żony Eufemii. 

W 1396 roku, Jan Kropidło, Bolesław IV i Bernard, po przegranej wojnie z królem 

polskim, podpisując pokój 6 sierpnia tego roku, zgodzili się odstąpić stronie polskiej miasta 

należące do ich stryja, Władysława Opolczyka, a mianowicie: Lubliniec, Olesno i Gorzów 

Śląski z okręgami, które przejął wojewoda krakowski, Spytek z Melsztyna. Ten w 1397 roku 

zastawił je za 1000 grzywien (wyłączając Boronów i Koszęcin), książętom cieszyńskim, 

Przemysławowi Noszakowi i jego synowi Bolesławowi. Po pewnym czasie dług musiał 

jednak zostać spłacony, a ziemię lubliniecką i oleską, Jadwiga, córka Spytka z Melsztyna 

wniosła, jako posag, kiedy w 1401 roku, wyszła za mąż za księcia Bernarda opolskiego. 

Natomiast po śmierci Władysława Opolczyka (1401) jego bratankowie przejęli pozostałą po 

nim połowę dystryktu opolskiego; w Głogówku i na połowie Opola panowała do śmierci żona 

Władysława Eufemia (Ofka) (zm. 1418), która miała zapisane tam dożywocie. 

 

 

 



3. Księstwo opolskie i jego podziały w XV wieku 

 

Już wcześniej, w 1400 roku, Bolesław IV (zm. 1437 roku) i Bernard (zm. 1455 roku) 

podzielili się spadkiem po ojcu, co 6 maja tego roku potwierdził najstarszy z braci, Jan 

Kropidło, biskup chełmiński. Bernardowi przypadły Strzelce i Niemodlin, do których 

dołączył dystrykt oleski i lubliniecki, wniesione w posagu przez żonę Jadwigę Melsztyńską 

(Bolko IV w 1401 zrzekł się roszczeń do tych ziem), natomiast Bolesław IV otrzymał 

natomiast połowę Opola z okręgiem. W 1416 roku z roszczeniami do dawnych posiadłości 

Władysława Opolczyka, stanowiących teraz w części dożywocie Ofki (okręg głogówecki i 

połowa okręgu opolskiego z połową Opola) wystąpili jego wnukowie, książęta głogowsko-

żagańscy, Jan I, Henryk IX, Henryk X i Wacław. Książęta powoływali się na dawne 

przywileje Karola IV Luksemburga (1367), który zgodził się, aby po Władysławie Opolczyku 

w sytuacji braku męskiego potomka dziedziczyły córki. W 1417 roku zapadł w Pradze wyrok 

uwzględniający ich roszczenia, a król Wacław zatwierdził go rok później. Wyrok sądu nie 

doczekał się jednak realizacji, a kolejny król czeski, Zygmunt Luksemburski, na prośbę Bolka 

IV, uchylił go w 1435 roku, chociaż nie zakończyło to wznawiania tych roszczeń. 

Po śmierci księżnej Ofki w 1418 roku, jej bratankowie, Jan Kropidło, Bernard i 

Bolko IV, przejęli pozostałe po niej dobra, a mianowicie: Nowy Zamek i połowę miasta 

Opola oraz Głogówek z okręgiem. Z późniejszego dokumentu wiemy, że Jan Kropidło i 

Bolko IV podzielili się Nowym Zamkiem opolskim po połowie, natomiast miasto Opole 

zostało podzielone zostało między trzech braci i bez zgody ich wszystkich nie można było 

nałożyć nowych zobowiązań na mieszczan. W 1420 roku Jan Kropidło i Bernard kupili od 

Konrada oleśnickiego, biskupa wrocławskiego, Prudnik z okręgiem (biskup miał prawo 

odkupu przez 3 lata). Kiedy rok później, 3 marca 1421 roku, Jan Kropidło zmarł, Bolko i 

Bernard postanowili nie stosować się do postanowień testamentu brata i podzielili się schedą 

po nim w równych częściach, z tym, że należąca do Jana część Prudnika przypadła Bolkowi 

IV. Z późniejszych źródeł wynika, że w rękach Bolka IV były jeszcze Stary Zamek i połowa 

Nowego Zamku w Opolu, połowa tego miasta i okręgu opolskiego z połową Krapkowic i 

Chrzelic, połowa Głogówka z połową okręgu. Po śmierci Bolesława IV, zmarłego 6 maja 

1437 roku, terytoria te przeszły na jego trzech synów: Bolesława V, Jana i Mikołaja I, którzy 

początkowo rządzili nimi wspólnie. Do podziału księstwa doszło po śmierci Jana (1439 roku), 

a w jego wyniku Mikołajowi I przypadła część opolska (w 1443 r. powiększył ją o zastawiony 



mu Brzeg w związku z zawarciem małżeństwa z Magdaleną brzeską), natomiast Bolesławowi 

V część prudnicko-głogówecka. 

 

Opole w połowie XVIII wieku według F.B. Wernhera 

Jeśli natomiast chodzi o księcia Bernarda, brata Bolka IV, to w jego rękach były 

następujące terytoria: druga połowa Nowego Zamku, miasta Opola i okręgu opolskiego, druga 

połowa Głogówka, Chrzelic i Krapkowic z przynależnymi okręgami oraz Niemodlin, 

Strzelce, Sławięcice, Lubliniec, Olesno, Leśnica z przynależnościami. W 1434 roku 

powiększył swoje władztwo biorąc w zastaw od księcia brzeskiego, Kluczbork i Byczynę z 

okręgami. Nie mając własnego syna, dokumentem z 17 czerwca 1437 roku odstąpił 

bratankowi Bolesławowi V - z uwagi na jego wielką i godną podziwu miłość i wierność - 

połowę Głogówka z przynależnym okręgiem, połowę Prudnika z okręgiem, połowę 

Krapkowic z przynależnościami i połowę zamku w Chrzelicach. Natomiast drugiemu 

bratankowi, Mikołajowi I, podobnie motywując, 16 stycznia 1449 roku zapisał posiadaną 

połowę Opola z połową Nowego Zamku i wszystkie swe posiadłości w ziemi opolskiej z 

wyjątkiem wsi Węgry. Rok później, 6 maja 1450 roku, Bernard zawarł przymierze z Bolkiem 



V, który zobowiązał się pomóc stryjowi w spłacie długów, dając mu na ten cel w określonych 

terminach 3500 florenów. W zamian za to stryj odstąpił mu od razu ziemię niemodlińską i 

zapisał na wypadek śmierci Strzelce, Sławięcice, Lubliniec i Leśnicę, a do swej dyspozycji 

zachował zatrzymał tylko Olesno z okręgiem, które po jego śmierci też miało przypaść 

Bolkowi V. Młody książę przejął też po śmierci Bernarda (zm. 1455) trzymane w zastawie 

Kluczbork i Byczynę. W ciągu swego panowania powiększył swoje władztwo o obszary, 

które nigdy do księstwa opolskiego nie należały, a mianowicie dwie części księstwa 

opawskiego, zamek Edelstein i miasto  Zlaté Hory i prawo zastawu na mieście Bilowcu. Od 

biskupa wrocławskiego Konrada wziął w zastaw (miedzy 1435 a 1447 rokiem) miasto Ujazd 

z przynależnościami. 

Po śmierci Bolesława V (29 V 1460) jego brat Mikołaj I przejął po nim spuściznę, 

mimo że król czeski, Jerzy z Podiebradów, chciał je zagarnąć, jako opuszczone lenno. 

Mikołaj prócz własności zmarłego przejął także trzymane tytułem zastawu: Byczynę i 

Kluczbork, przynależne do księstwa brzeskiego oraz biskupi Ujazd. Musiał jednak 

zrezygnować z pretensji do księstwa opawskiego, zamku Edelstein i miast: Zlaté Hory i 

Bilowiec. Mimo tego, księstwo opolskie, dotąd rozbite na kilka części, zostało zjednoczone. 

W latach 1463-1464 Mikołaj I usilnie działał, aby odrzucić pretensje księcia Henryka IX 

głogowsko-żagańskiego, który ponownie wystąpił z roszczeniami do spadku po dziadku, 

Władysławie Opolczyku; ostatecznie Henryk IX zrzekł się roszczeń za 14 tysięcy florenów. 

W 1472 roku odrzucił też pretensje księcia toszeckiego Przemysława do warowni i wsi 

Łabędy w ziemi sośnicowickiej; sędzia polubowny, biskup wrocławski Rudolf orzekł, że 

miejscowość należy do księstwa opolskiego. 

 

4. Księstwo opolsko-raciborskie; czasy Jana II Dobrego 

 

Po śmierci Mikołaja I (3 lipca 1476 roku) księstwo przeszło na jego synów, Mikołaja 

II i Jana II Dobrego, którzy rządzili wspólnie. W 1478 roku w układzie małżeńskim ich 

siostry Magdaleny z Janem V Raciborskim zapewnili sobie perspektywy przejęcia tegoż 

księstwa w razie bezpotomnej śmierci ich szwagra. Dwa lata później (1480 rok) utracili 

zastawiony Brzeg wskutek wykupienia go przez książąt brzeskich, ale udało im się utrzymać 

zastaw kluczborsko-byczyński. Swoje władztwo poszerzyli natomiast o Gliwice w 1492 roku 

(kupione od Wylema z Pernštejna), o Toszek w 1496 roku i Bytom w 1498 roku. Po śmierci 

Mikołaja II (zm. 1497), Jan Dobry nabył jeszcze Koźle (1509) i przejął Bohumín z 8 wsiami 



(1509), a po Karolu ziębickim odziedziczył Ziębice. W 1511 roku uzyskał od króla 

Władysława Jagiellończyka prawo dysponowania swoim księstwem na wypadek bezpotomnej 

śmierci, wtedy też zwarł układ o przeżycie z Walentynem, księciem raciborskim. Rok później 

(1512) do układu przystąpił jeszcze Jerzy Hohenzollern, książę karniowski, a król czeski 

potwierdził to w 1517 i 1519 roku. Po bezpotomnej śmierci Walentyna (13 listopada 1521 

roku), Jan Dobry przejął jego księstwo raciborskie, przywracając tym samym do życia 

księstwo opolsko-raciborskie. 

Jan II Dobry popierał rozwój miast i 

górnictwa; w 1524 roku wydał Ordunek Górny (72 

artykuły prawa górniczego), a w 1531 roku tzw. 

Przywilej Hanuszowy, tj. wielki przywilej ziemski 

dla księstwa, który normował stosunki między 

stanami. W zakresie sądownictwa odbierał miastom 

prawo karania szlachty za zbrodnie popełnione w 

mieście i oddawał takie sprawy sądom złożonym z 

6 ławników wybranych spośród szlachty i 2 z 

mieszczan. Przywilej gwarantował, że księstwa, 

opolskie i raciborskie, są częścią Korony Czeskiej i 

nie mogą być rozdzielone. W razie zagrożenia ich 

przez wroga, każdy mieszkaniec zobowiązany jest 

do obrony granic pod karą utraty dóbr i 

przywilejów. Oba księstwa miały posługiwać się wspólnym herbem, złotym orłem z koroną 

na niebieskim polu. Po śmierci księcia najwyższą władzą w księstwie miał być sejmik, a króla 

reprezentować miał starosta krajowy, mianowany przez niego spośród miejscowej szlachty. 

Najwyższą instancją sądową dla szlachty miał być natomiast sąd ziemski, a językiem 

urzędowym język czeski, w którym został spisany przywilej. 

Zawarty w 1512 roku układ między Janem Dobrym i Jerzym Hohenzollernem o 

wzajemnym dziedziczeniu nie zyskał jednak aprobaty nowego króla czeskiego, Ferdynanda I 

Habsburga. W 1528 roku wezwał on do siebie Jana i zmusił do jego unieważnienia, a 

następnie do przekazania swych posiadłości Koronie Czeskiej. Jerzy Hohenzollern nie 

zamierzał jednak pogodzić się z tym i w wyniku dalszych zabiegów oraz poparcia króla 

polskiego Zygmunta Starego doprowadził do zawarcia umowy z Ferdynandem w sprawie 

księstwa. Ten w 1531 roku (17 czerwca) zgodził się mu oddać księstwo opolskie i raciborskie 

po śmierci Jana II Dobrego, ale jako zastaw za 183 333 guldenów pożyczonych wcześniej od 

Ferdynand I Habsburg przejął po śmierci 
ostatniego z Piastów w Opolu - Jana II 
Dobrego - księstwo opolskie  



niego, oraz na panowanie w Bohumnie na trzy, a w Bytomiu na 2 pokolenia jego 

spadkobierców. Układ przewidywał ponadto, że po śmierci Jana opolsko-raciborskiego, przez 

rok urzędnicy Ferdynanda będą trzymać Opole z zamkiem, co pozwoli na przejęcie skarbca 

książęcego. Po śmierci Jana Dobrego (27 marca 1532 roku w Raciborzu) układ wszedł w 

życie.  

Księstwo opolsko-raciborskie utrzymało się w rękach Hohenzollernów do 1552 roku, 

kiedy to ostatecznie przeszło się pod bezpośrednie panowanie Habsburgów (utracił je syn 

Jerzego Hohenzollerna, Jerzy Fryderyk). W latach 1646-1666 znajdowało się w zastawie 

królów polskich, Władysława IV i Jana Kazimierza, natomiast od 1742 roku obszar księstwa 

opolsko-raciborskiego znalazł się w granicach Prus. 

 

Księstwo opolskie na mapie F.B. Wernhera z połowy XVIII wieku 
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Księstwo oświęcimskie 

 

Księstwo oświęcimskie położone we wschodniej części Śląska powstało na początku 

XIV wieku na skutek podziału pomiędzy synów Mieszka I księstwa cieszyńskiego. Stolicą 

księstwa był Oświęcim. 

 

Księstwo oświęcimsko-zatorskie w 1592 roku, ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 

 

1. Powstanie księstwa oświęcimskiego i pierwsza linia książąt oświęcimskich 

 

Nazwa Oświęcim pojawia się po raz pierwszy w źródłach historycznych w związku z 

darowizną grodów w Bytomiu i Oświęcimiu dokonaną przez księcia krakowskiego 

Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz Mieszka Plątonogiego (Laskonogiego), księcia 

raciborskiego, a datowaną na lata 1178/1179. O fakcie tym wspomina współczesny 

wydarzeniu kronikarz Wincenty Kadłubek (nie wymieniając nazwy przekazanych grodów), 

natomiast XIII-wieczna Kronika Wielkopolska, podaje konkretne nazwy, w tym Oświęcim. 

Najstarszym źródłem dyplomatycznym, podającym nazwę późniejszej stolicy pogranicznego 

księstwa jest dokument księcia krakowskiego Leszka Białego z 1217 roku, gdzie na liście 

świadków występuje Falisław, kasztelan Oświęcimia. Natomiast w przywileju Mieszka 



Otyłego, księcia opolsko-raciborskiego (wnuka Mieszka raciborskiego) datowanym na lata 

1243-1246 pojawia się już termin ziemia oświęcimska (territorium Osuetun). 

Od końca XII wieku ziemia oświęcimska wchodziła najpierw w skład księstwa 

raciborskiego (potem raciborsko-opolskiego), a następnie wydzielonego z niego w 1290 roku, 

księstwa cieszyńskiego. To ostatnie przypadło Mieszkowi (synowi Władysława, a 

prawnukowi Mieszka raciborskiego). Mieszko cieszyński pozostawił dwóch synów: 

Władysława i Kazimierza, z których przy podziale księstwa w 1316 roku (lub jeszcze w 1314) 

pierwszy otrzymał Oświęcim, a drugi Cieszyn. Data ta stanowi początek dziejów księstwa 

oświęcimskiego, jako samodzielnego organizmu politycznego. Władysław I oświęcimski, 

żonaty z Eufrozyną, córką Bolesława płockiego, pozostawał w bliskich kontaktach z 

księciem, a następnie królem polskim Władysławem Łokietkiem. Pierwsza, starsza linia 

oświęcimska wywodząca się od wzmiankowanego Władysława (zm. 1321/24), panowała do 

1405 roku. 

Polityczna niezależność książąt Oświęcimia trwała jednak krótko, już bowiem w 

1327 roku syn Władysława, Jan I Scholastyk uznał się czeskim lennikiem i 24 lutego w 

Bytomiu złożył hołd królowi Janowi Luksemburskiemu, otrzymując w lenno imienne 

wymienione miasta: Oświęcim, Zator, Kęty, Żywiec, Wadowice i Spytkowice wraz z 

przynależnościami. 

Następca Jana I Scholastyka (zm. 1372), Jan II, w październiku 1372 roku uzyskał 

od króla czeskiego Wacława IV zmianę warunków układu lennego. Dokument zawierał 

klauzulę, że w razie jego bezpotomnej śmierci księstwo przejdzie na Przemysława Noszaka, 

księcia cieszyńskiego, najbliższego krewnego. Panowanie Jana II trwało bardzo krótko, gdyż 

książę zmarł na początku 1376 roku. Z małżeństwa z Jadwigą, córką Ludwika, księcia 

legnicko-brzeskiego, pozostawił dwie córki Annę i Katarzynę i syna Jana III. Małoletniość 

tego ostatniego spowodowała, że początkowo rządy w księstwie oświęcimskim1 sprawował 

Przemysław I Noszak. Po dojściu do pełnoletniości (od ok. 1380) Jan III prowadził w pełni 

samodzielną politykę, opierając ją na dobrych stosunkach z Królestwem Polskim. Jego żoną 

była siostra Władysława Jagiełły, Jadwiga, którą poślubił w 1394 roku. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://polona.pl/item/7894890/0/ 



2. Księstwo oświęcimskie za panowania II linii książąt oświęcimskich 

 

Po bezpotomnej śmierci Jana III w 1405 roku, zgodnie z wcześniejszymi układami, 

księstwo oświęcimskie przeszło na Przemysława I Noszaka (zm. 1410), który przekazał je 

synowi Przemysławowi II. Ten zapoczątkował drugą, młodszą linię książąt oświęcimskich, 

sam jednak panował bardzo krótko, gdyż 1 stycznia 1406 roku został zamordowany. Jak 

podawał Jan Długosz, miało do tego dojść z podpuszczenia księcia raciborskiego Jana II 

Żelaznego, a zbrodni dokonał niejaki Marcin Czech, zwany Chrzanem, na trakcie z Gliwic do 

Cieszyna. Zabójcę wkrótce ujęto i zgładzono w Cieszynie, zadając mu tortury na tzw. 

spiżowym koniu. 

Przemysław II, z pierwszej żony, nieznanej nam z imienia, pozostawił syna 

Kazimierza. Zanim jednak ten przejął schedę po ojcu, 22 lutego 1407 roku król czeski 

Wacław IV, nadał księstwo oświęcimskie Przemysławowi I Noszakowi i jego potomkom. W 

wyniku tego władzę tam przejął młodszy syn Noszaka, Bolesław. Dopiero w końcu 1414 roku 

stryj oddał Kazimierzowi należące do jego ojca księstwo składające się z ziemi 

oświęcimskiej, toszeckiej i połowy gliwickiej. W 1416 roku Kazimierz wymógł na 

Bolesławie nadanie mu jeszcze Strzelina i wypłacenie odszkodowania w wysokości 300 

grzywien srebra, a w 1421 roku władztwo powiększył jeszcze o Pyskowice. 

W trakcie swego panowania Kazimierz starał się utrzymywać dobre stosunki, tak ze 

swoimi seniorami, królami Czech, Wacławem IV Luksemburskim, a potem jego bratem 

Zygmuntem Luksemburskim, jak i z królem polskim, Władysławem Jagiełłą. Na czas jego 

rządów przypada początek wojen husyckich, które objęły także Śląsk. W kwietniu 1430 roku 

kolejny najazd dotknął także posiadłości Kazimierza, a husyci splądrowali Toszek i 

Pyskowice oraz zajęli Gliwice. Wśród nielicznych dokumentów wystawionych przez 

Kazimierza na uwagę zasługuje przywilej z 1430 roku odnawiający po pożarze prawa 

miejskie Wadowicom i nadający miastu prawo chełmińskie. Książę zmarł w 1434 roku w 

Oświęcimiu, pozostawiając swoje władztwo trzem synom, Wacławowi I, Przemysławowi i 

Janowi IV, zrodzonym z pierwszej żony, Anny, córki Henryka VIII Wróbla, księcia 

żagańskiego. Rządy w księstwie objął początkowo najstarszy z nich, niespełna 20-letni 

Wacław I. Wraz z dojściem do lat sprawnych młodszych braci zgodził się na podział 

ojcowizny, do czego doszło na początku 1445 roku. Podział przeprowadził Mikołaj V, książę 

opawsko-raciborski wraz z gronem 9 szlachciców z księstwa oświęcimskiego. W wyniku 

losowania najstarszemu Wacławowi przypadła część zatorska z Zatorem i Wadowicami 



(670 km2), średniemu, Przemysławowi, część toszecka z Toszkiem, natomiast najmłodszemu, 

Janowi IV (Januszowi) cześć z Oświęcimiem, Kętami i Żywcem (1800 km2) oraz część ziemi 

gliwickiej z połową Gliwic. Każdy z braci miał zachować tytuł księcia oświęcimskiego; 

uregulowano także kwestie emisji monet, które dla księstwa oświęcimskiego, jak i 

zatorskiego miały być bite w mennicy w Oświęcimiu. Wszyscy książęta zobowiązali się też 

partycypować w budowie zamku w Zatorze dla Wacława, który z tego powodu miał jeszcze 

prawo przez 3 lata rezydować na zamku oświęcimskim. Granica między księstwem 

oświęcimskim a zatorskim przebiegała na linii: Roczyny-Bulowice-Nidek-Głębowice-

Włosienica-Monowice, czyli od kompleksów leśnych przy Przełęczy Kocierskiej (Lasy 

Kocierskie), aż do Wisły, biegnąc wzdłuż rzeki Wieprzówki. 

 

Księstwo oświęcimsko-zatorskie na podstawie mapy S. Porębskiego z XVI wieku 

 

 

 



3. Przyłączenie księstwa oświęcimskiego do Królestwa Polskiego 

 

Jan IV, ostatni z książąt oświęcimskich, od początku swoich samodzielnych rządów 

prowadził awanturniczą politykę wobec swoich sąsiadów. Najpierw 1444 roku włączył się w 

wojnę o księstwo siewierskie, które książę cieszyński Wacław, sprzedał biskupowi 

krakowskiemu, Zbigniewowi Oleśnickiemu. Konflikt zakończył się w 1447 roku podpisaniem 

przez Jana IV (wraz z kilkoma innymi książętami górnośląskimi) zobowiązania, że nie zwiąże 

się z wrogami Królestwa Polskiego. Jednak w 1452 roku ponownie wszczął wojnę z Polską, 

popierając swego brata Przemysława toszeckiego, który wcześniej złupił okolice Siewierza 

oraz Włodka Skrzyńskiego z Barwałdu, który był sprawcą licznych rozbojów na pograniczu. 

Jesienią tego roku książęta oświęcimscy najechali ziemię krakowską na czele 900 zaciężnych, 

w odpowiedzi Piotr Szafraniec, podkomorzy krakowski, ruszył pustoszyć księstwo 

oświęcimskie i toszeckie. Zmusiło to książąt oświęcimskich do zaprzestania działań i 

wypłacenia Szafrańcowi 800 florenów odszkodowania za koszty wyprawy oraz 2000 

florenów wcześniejszego zobowiązania za straty poniesione przez Szafrańca w walce z 

Włodkiem z Barwałdu. Nie zakończyło to konfliktu, ponieważ polska szlachta zebrana na 

zjeździe w Lublinie, podjęła decyzję o karnej wyprawie przeciwko książętom oświęcimskim. 

Na początku 1453 roku starosta lubelski Jan Szczekocki i podkomorzy lubelski Jan 

Kuropatwa na czele zaciężnych oblegli zamek w Oświęcimiu i zmusili Jana IV do rokowań. 

Ten przybywszy do Krakowa, 25 stycznia 1453 roku uzgodnił z panami małopolskimi 

reprezentującymi Koronę i króla, że złoży hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi. Książę 

zobowiązał się ponadto, że 28 stycznia tego roku przekaże Oświęcim Janowi z Czyżowa, jako 

gwarancję spłaty przez niego długów, oraz pokrycia kosztów wysłania przeciw niemu 

zaciężnych. Wkrótce też, zarząd zamkiem oświęcimskim powierzony został Janowi 

Kuropatwie z Łańcuchowa. Dnia 7 czerwca 1453 roku, na zjeździe w Parczewie, książę Jan 

IV potwierdził królowi zobowiązania, które złożył w styczniu w Krakowie. 

Warunki narzucone księciu były jednak trudne do spełnienia i wkróce Jan IV podjął 

próbę odzyskania pełni władzy. Wykorzystując nieobecność króla w Koronie, jesienią 1453 

roku podjął nieudaną próbę opanowania zamku w Oświęcimiu. Strona polska odpowiedziała 

wyprawą  też zresztą nieudaną - pod zajęty przez księcia zamek Wołek. Późną jesienią tego 

roku Jan IV oświęcimski został jednak zmuszony do zawarcia umowy, która zakładała 

sprzedaż księstwa Koronie Polskiej za 20 tysięcy szerokich groszy praskich. 19 marca 1454 

roku w Krakowie przedstawiciele rycerstwa i miast księstwa oświęcimskiego złożyli królowi 



polskiemu przysięgę wierności. Ten ze swej strony 11 października wydał dokument, którym 

obiecał wypłacić księciu 4300 grzywien i 20 000 florenów w określonych terminach, w 

zamian za przekazanie ziemi oświęcimskiej z zamkami w Oświęcimiu i Wołku. Należność 

uregulowano jednak dopiero 3 lata później. 21 lutego 1457 roku w Gliwicach, Jan IV 

wystawił dokument, w którym oznajmił, że za zgodą braci, Wacława i Przemysława, sprzedał 

królowi polskiemu za 50000 grzywien księstwo oświęcimskie, w skład którego wchodziły: 

zamki Oświęcim i Wołek, miasta: Oświęcim i Kęty i 45 wsi wraz ze wszystkimi kopalniami i 

topniami złota, żelaza, ołowiu, srebra i miedzi; odbiór tej kwoty potwierdził 3 marca tego 

roku w Krakowie. 

Po przejęciu księstwa oświęcimskiego (i zhołdowaniu księstwa zatorskiego) strona 

polska podjęła kroki, aby tę sytuację uprawomocnić w stosunkach międzynarodowych. W 

1462 roku na zjeździe w Głogowie król czeski, Jerzy z Podiebradów zawierając pokój z 

królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem, zrzekł się dożywotnio przysługujących mu 

praw do zamków: Oświęcimia, Wołka, Siewierza, Zatora, Barwałdu i Żywca oraz do miast i 

ziem, które uznały władzę Polski. Potwierdzenie takiego zrzeczenia, ale już wieczystego, 

uzyskano w 1474 roku od króla Władysława Jagiellończyka. W 1564 roku sejm polski w 

Warszawie, realizując program egzekucyjny dokonał inkorporacji księstwa, wprowadził 

prawo koronne, a miejscową szlachtę zrównał w prawach ze szlachtą polską. Wcielone do 

Korony Polskiej po I rozbiorze Rzeczypospolitej (1772), terytoria dawnego księstwa 

oświęcimskiego przypadły Austrii i weszły w skład Galicji2. Od połowy XIX wieku oficjalna 

nazwa - uwzględniającą dawne księstwo - brzmiała: Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z 

Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim. W 1918 roku tereny 

dawnego Księstwa Oświęcimskiego znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej, jako część 

województwa krakowskiego. W latach 1939 - 1945 ziemie te zostały wcielone do III Rzeszy i 

przynależały do rejencji katowickiej w Prowincji Śląsk, natomiast od 1941 roku do Prowincji 

Górnośląskiej. Po II wojnie, do 1975 roku, wchodziły ponownie do województwa 

krakowskiego, następnie Oświęcim został dołączony do województwa bielskiego, a Brzeszcze 

do województwa katowickiego. Od 1999 roku ziemie dawnego Księstwa Oświęcimskiego 

znajdują się w województwie małopolskim. 

 

 

 

                                                           
2 http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/doccontent?id=2632&from=FBC 
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 prof. dr hab. Jerzy Sperka 

Księstwo raciborskie 

 

Księstwo raciborskie (Ducatus Ratiboriensis, Ratibořské knížectví, Herzogtum 

Ratibor) powstało najpewniej w 1172/1173 roku, kiedy Bolesław I Wysoki, książę śląski (syn 

Władysława II Wygnańca) został zmuszony przez młodszego brata, Mieszka Plątonogiego (w 

nowszej literaturze zwanego Laskonogim) do wydzielenia mu dzielnicy. 

 

1. Księstwo raciborskie (raciborsko-opolskie) i jego rozwój w XII-XIII 

wieku 

 

 

Księstwo raciborskie na mapie F.B.Wernhera z połowy XVIII wieku 

Kilka lat później niewielkie księstwo zostało powiększone o zachodnie obszary 

ziemi krakowskiej, co było skutkiem kolejnego buntu w dzielnicy śląskiej oraz przewrotu 



politycznego w Krakowie. W 1177 roku możni krakowscy pozbawili bowiem tronu 

wielkoksiążęcego Mieszka Starego i próbowali wprowadzić na tron Bolesława Wysokiego. 

Ten jednak nie był wstanie przejąć władzy, ponieważ w tym samym czasie wybuchł bunt 

zwrócony przeciw niemu, który wzniecili jego brat Mieszko i syn Jarosław Opolski. 

Buntownicy pokonali Bolesława, ale wstawiennictwo episkopatu polskiego, umożliwiło mu 

powrót na tron wrocławski. Natomiast nowy władca Krakowa, Kazimierz Sprawiedliwy, 

chcąc pozyskać sobie wojowniczego księcia Raciborza, zwarł z nim przymierze i w dowód 

przyjaźni, podczas chrzcin syna Mieszkowego Kazimierza, przekazał mu  zapewne w 1179 

roku - dwie kasztelanie. Były to kasztelania oświęcimska i bytomska, które do tej pory 

przynależały do ziemi krakowskiej. Księstwo raciborskie zostało jeszcze raz poszerzone przez 

Mieszka, tym razem o Opolszczyznę w 1202 roku, po wygranej wojnie z Henrykiem 

Brodatym, księciem wrocławskim, następcą Bolesława Wysokiego (od tego momentu mamy 

do czynienia z księstwem raciborsko-opolskim). Natomiast w 1210 roku książę raciborski, 

wykorzystując bullę Innocentego III, w której papież nakazywał przestrzeganie wśród książąt 

polskich zasady senioratu, zajął Kraków i panował tam do śmierci w maju 1211 roku. 

Następcą Mieszka w księstwie raciborsko-opolskim został jego jedyny syn, z 

czeskiej Ludmiły, Kazimierz. Z jego rządami łączy się przeniesienie głównej siedziby 

monarchy z Raciborza do Opola, oraz nadanie tym ośrodkom prawa niemieckiego (1211-

1217). Pozostawił po sobie dwóch synów: Mieszka Otyłego i Władysława. Ponieważ żaden z 

nich w chwili śmierci ojca nie był pełnoletni, władzę w księstwie, jako opiekun, przejął książę 

śląski Henryk Brodaty. Dopiero po jego śmierci w 1238 roku, na tron raciborsko-opolski 

wrócił starszy z braci, Mieszko Otyły. W czasie najazdu Mongołów na ziemie polskie w 1241 

roku najpierw obronił Racibórz, a następnie brał udział w bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 

1941 roku). Jednak w trakcie walki dał się ponieść panice i wycofując swój hufiec 

doprowadził do klęski wojsk Henryka Pobożnego. Wspierając swego teścia Konrada 

Mazowieckiego w walce o Kraków, oblegając Lelów spadł z konia i tak się poturbował, że po 

przewiezieniu do Raciborza zdążył jedynie podyktować testament i wkrótce zmarł (22 

października 1246 roku). Schedę po nim przejął jego młodszy brat Władysław, wcześniej 

rządzący wraz z matką w dzielnicy kalisko-rudzkiej, wydzielonej im przez Henryka 

Brodatego. Długie panowanie tego zapobiegliwego księcia umożliwiło nie tylko konsolidację 

księstwa opolskiego-raciborskiego, ale także jego rozwój gospodarczy i terytorialny. W 1261 

roku zawarł układ z królem czeskim regulujący granicę między księstwem opolskim a 

Morawami. Natomiast po wojnie z Bolesławem Wstydliwym w latach 1273-1374 odstąpił 

księciu krakowskiemu kasztelanię chrzanowską, sam jednak zyskał od niego terytorium 



leżące między rzekami Skawą i Skawinką. Natomiast intensywna kolonizacja księstwa przez 

Władysława zamyka się prawie czterdziestoma udanymi lokacjami. Z tej liczby kilkanaście 

ośrodków otrzymało prawo miejskie, m.in.: Bytom, Czeladź, Gliwice, Głogówek, Kęty, 

Mikołów, Oświęcim, Wodzisław, Żory i powtórnie Opole i Racibórz. 

 

2. Księstwo raciborskie pod rządami Piastów i Przemyślidów w XIV w. 

 

Władysław opolski, umierając w 1281 roku, zostawił czterech synów: Mieszka, 

Kazimierza, Bolesława i Przemysława (Przemka). Księstwo opolsko-raciborskie początkowo 

uległo podziałowi na trzy części, gdyż najstarszy Mieszko, przejmując zgodnie ze zwyczajem 

opiekę nad najmłodszym Przemkiem i jego działem, sprawował władzę nad Raciborzem, 

Cieszynem i Oświęcimiem. Drugi pod względem starszeństwa Kazimierz przejął Bytom i 

Koźle. Natomiast Bolesław otrzymał Opole. W końcu 1289 lub na początku 1290 roku 

ostatecznie rozdzielili posiadłości Mieszko i Przemko. Pierwszy zatrzymał dla siebie Cieszyn 

i Oświęcim, drugi przejął Racibórz. 

Księstwo raciborskie ciągnęło się od Raciborza, przez Wodzisław, Rybnik, Żory, 

Mikołów, Pszczynę, do Mysłowic. Graniczyło od południa z księstwem cieszyńskim, a 

wkrótce także z oświęcimskim wyodrębnionym z tego ostatniego, od południowego-zachodu 

z księstwem opawskim, na północy z księstwem bytomskim. Granica wschodnia opierała się 

natomiast o rzekę Przemszę, która oddzielała je od księstwa krakowskiego, a potem od 

odrodzonego Królestwa Polskiego. Książę Przemko ożenił się z Anną, córką Konrada II 

księcia czerskiego, której w dożywocie zapisał Wodzisław Śląski. Z małżeństwa pozostał syn 

Leszek oraz trzy córki: Anna, wydana za Mikołaja II Opawskiego z dynastii Przemyślidów, 

Eufemia, ksieni u dominikanek raciborskich i zapewne Konstancja, niezamężna, po śmierci 

matki, księżna wodzisławska. Po śmieci Przemysława w 1306 roku schedę po nim przejął 

Leszek, jak się miało okazać ostatni niezależny książę raciborski. Samodzielność utracił jak 

zresztą większość książąt śląskich - w 1327 roku. Hołd lenny królowi czeskiemu Janowi 

Luksemburskiemu złożył 19 lutego tego roku w Opawie. 

Leszek raciborski, nie mając potomstwa, postanowił w 1336 roku przekazać swoje 

księstwo szwagrowi, księciu opawskiemu Mikołajowi II. Po śmierci Leszka w 1337 roku, 

król czeski Jan Luksemburski, stojąc na gruncie prawa lennego, mimo protestów krewnych 

zmarłego nadał księstwo raciborskie władcy opawskiemu. Dało to początek nowemu 

księstwu, noszącemu odtąd nazwę księstwa opawsko-raciborskiego i rządzonego przez 



Przemyślidów do początku XVI wieku. W okresie ich panowania doszło do wielu podziałów 

spadkowych, zastawów, czy sprzedaży części terytoriów, co powodowało powstawanie 

mniejszych jednostek, które często uzyskiwały status odrębnych władztw politycznych. Po 

śmierci Mikołaja II (zm. 1365) władzę po nim przejął najstarszy syn Jan I Raciborski. Młodsi 

synowie Mikołaj, Przemko i Wacław - do 1377 roku nie posiadali własnych dzielnic. Jan I 

poszukując gotówki już w 1375 roku sprzedał Władysławowi Opolczykowi wschodnią cześć 

księstwa raciborskiego, a mianowicie okręgi mikołowski i pszczyński. Terytoria te książę 

opolski posiadał najpewniej do początku lat 80-tych XIV wieku, po czym wróciły one do 

książąt raciborsko-opawskich. Wcześniej, na początku 1377 roku, doszło do podziału 

księstwa między synów Mikołaja II, w wyniku czego: Jan I przejął całe księstwo raciborskie, 

a z części opawskiej, Karniów i Bruntal. Młodsi bracia otrzymali dużo mniejsze części, a 

mianowicie: Mikołajowi i Przemkowi przypadły Głubczyce, a Wacławowi Opawa. 

 

3. Księstwo raciborskie i jego podziały w XV - pocz. XVI w. 

 

Po śmierci Jana I (zm. 1380-1382), księstwo raciborsko-karniowskie przejął starszy z 

jego synów, Jan II Żelazny. Młodszy Mikołaj (zm. ok. 1406) pozostał na jego utrzymaniu i 

dopiero w 1405 roku została mu wydzielona niewielka część z miastem Bruntal. W 1391 

roku, po tym jak rok wcześniej splądrował przygraniczne dobra biskupstwa krakowskiego, 

przekazał biskupowi, jako rekompensatę trzy nadgraniczne wsie: Kosztowy, Imielin i Chełm. 

Wykupił od Władysława Opolczyka zastawiony przez ojca dystrykt mikołowski i pszczyński, 

ale już w 1385 roku sprzedał mu ziemię karniowską, którą ten odsprzedał w 1390 

margrabiemu Jodokowi. Karniów wrócił do rąk księcia raciborskiego dopiero w 1422 roku. 

Zgodnie z zobowiązaniem przedślubnym z 1407 roku Jan Żelazny zapisał żonie 

Helenie Korybutównie wiano w wysokości 3 tysięcy grzywien groszy praskich 

zabezpieczonych na Pszczynie, Mikołowie i Bieruniu z przynależnościami. Zobowiązanie to 

ponowił w 1411 roku, a rok później (1412) powiększył ten zapis o Pawłowice, Woszczyce, 

Pielgrzymowice, Baranowice, Palowice, Bełk i Dębieńsko. Z małżeństwa pozostało dwóch 

synów: Mikołaj V (zm. 1452) i Wacław II (zm. 1456), oraz córka Małgorzata, żona najpierw 

księcia oświęcimskiego Kazimierza, a następnie Siemowita V mazowieckiego. Po śmierci 

Jana II Żelaznego w 1424 roku rządy w księstwie początkowo sprawowała Helena, gdyż 

synowie byli jeszcze nieletni. Kiedy osiągnęli wiek sprawny, przejęli władzę w Karniowie, 

Raciborzu i Rybniku, przez pewien czas rządząc tam wspólnie. W rękach ich matki pozostała 



natomiast część pszczyńska, gdzie miała zapisane 

dożywocie. Ostatecznie, w wyniku podziału 

przeprowadzonego w 1437 roku, starszy Mikołaj V 

zatrzymał księstwo karniowskie oraz fragment 

księstwa raciborskiego, z Rybnikiem i Włodzisławem. 

Młodszemu Wacławowi przypadła natomiast 

pozostała część księstwa raciborskiego z Raciborzem. 

Mikołaj V mając kłopoty finansowe zastawił 

Hynkowi z Vrbna miasto Bruntal, które już na zawsze 

odpadło od jego władztwa. Natomiast po śmierci 

matki Heleny w 1449 roku, przejął po niej ziemię 

pszczyńską. Po śmierci Mikołaja V (zm. 1452), jego 

brat Wacław II zgłosił pretensje do schedy po nim, 

mimo, że zmarły zostawił potomków, Jana II (zm. 

1483) i Wacława III (zm. 1478). Pod pretekstem 

przejęcia opieki na nieletnimi bratankami, najechał 

księstwo i zajął je z wyjątkiem Pszczyny, którą 

obroniła Barbara Rockenberg (wdowa po Mikołaju 

V), mająca zapisane tam dożywocie. Wacław II raciborski rządził księstwem karniowsko-

rybnickim do śmierci w 1456 roku. Następnie odzyskał je starszy syn Mikołaja V - Jan II, 

który w 1462 roku powiększył je o Pszczynę, usuwając stamtąd podstępem z swoją macochę. 

Około 1466 roku podzielił się z młodszym bratem Wacławem III, oddając mu Rybnik, Żory i 

Pszczynę, a sam zatrzymał księstwo karniowskie i Wodzisław. 

Wacław III popierając Władysława Jagiellończyka do tronu czeskiego, a występując 

przeciw kandydaturze Macieja Korwina króla węgierskiego, sprowokował w 1473 roku 

najazd jego popleczników - Henryka i Wiktoryna z Podiebradów. Udało mu się, co prawda 

zawrzeć z nimi pokój przy wsparciu Jakuba z Dębna, kanclerza Królestwa Polskiego, ale za 

udzieloną pomoc musiał oddać temu ostatniemu Żory, natomiast Rybnik, Wacławowi 

Kropaczowi z Niewiadomia. W 1474 roku sprzedał jeszcze Jakubowi z Dębna Mysłowice i 

osobnym aktem Brzezinkę i Brzęczkowice. Sprowokowany jednak do działań król Maciej 

Korwin, oskarżył księcia o zdradę i pozbawił go dóbr w 1474 roku, a następnie uwięził w 

Kłodzku, gdzie ten zmarł w 1478 roku. Książę nie był żonaty i nie pozostawił potomstwa. 

Odebraną Wacławowi III ziemię pszczyńską król węgierski jeszcze w 1474 roku przekazał za 

20 tysięcy guldenów Hynkowi z Podiebradów. Ten jednak rok później pozbył się tych dóbr, 
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zamieniając je z bratem Wiktorynem opawskim na Kotlin w Czechach. Podiebradowice 

utrzymali się przy ziemi pszczyńskiej tylko do 1480 roku, kiedy to nowym właścicielem 

został Kazimierz II cieszyński, któremu dobra te wniosła w posagu, córka Wiktoryna, Jolanta. 

W 1517 roku (21 lutego) Kazimierz sprzedał jednak ziemię pszczyńską za 40 tysięcy 

guldenów Aleksemu Turzonowi, przedstawicielowi krakowskiej rodziny kupieckiej, ale 

wywodzącej się ze szlachty węgierskiej. Starszy brat Wacława III, Jan II karniowski też 

ucierpiał popierając koalicję zwróconą przeciw Maciejowi Korwinowi. Król węgierski 

najechał jego księstwo, a książę dostał się do niewoli pod Albrechcicami (30 sierpnia 1474 

roku). Odzyskał wolność, kiedy zgodził się przekazać księstwo karniowskie w ręce Macieja 

Korwina. Dopiero traktat pokojowy między królem węgierskim Maciejem Korwinem, a 

królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem z 1478 roku zawarty w Ołomuńcu, 

uregulował sytuację Jana II. Za cenę zrzeczenia się pretensji do schedy po bracie Wacławie 

III, rezygnacji z księstwa karniowskiego, mógł osiąść na zamku wodzisławskim, gdzie zmarł 

w stanie bezżennym w 1483 roku. 

Wacław II raciborski (zm. 1456) pozostawił po sobie (z małżeństwa z Małgorzatą z 

Szamotuł) Jana V młodszego (zm. 1493), który dziedziczył po nim księstwo. W 1478 roku 

udało mu się przyłączyć Żory, które wykupił za 1400 guldenów od Jakuba z Dębna, kanclerza 

Królestwa Polskiego, który z kolei miał je od księcia Wacława III karniowskiego. Podobnie 

stało się z Rybnikiem, który wykupił od Wacława Kropacza z Niewiadomia zapewne w 1495 

roku, natomiast w 1492 roku wykupił też Bohumin od Jana Bielika z Kornic za 5000 

guldenów. Z małżeństwa z Magdaleną, córką księcia opolskiego Mikołaja I pozostawił trzech 

synów: Mikołaja VI (zm. 1506), Jana VI starszego (zm. 1506) oraz Walentyna, zwanego 

Garbatym. Początkowo młodzi książęta raciborscy rządzili wspólnie, później po 

przedwczesnej śmierci braci, całość przeszła na najmłodszego Walentyna. W 1519 roku 

przyłączył do swego władztwa Wodzisław, ale dwa lata później sprzedał Bohumin. Zmarł 13 

listopada 1521 roku, jako ostatni przedstawiciel Przemyślidów opawskich. Księstwo 

raciborskie - w myśl zawartego jeszcze przez jego ojca układu sukcesyjnego, który on sam 

potwierdził w 1511 roku - przeszło na Jana II Dobrego opolskiego (w 1512 roku do układu 

dołączył Jerzy Hohenzollern, który miał dziedziczyć oba księstwa w wypadku bezpotomnej 

śmierci kontrahentów). 

Od tego momentu ziemia raciborska dzieliła koleje losu księstwa opolsko-

raciborskiego. Po bezpotomnej śmierci Jana II Dobrego w 1532 roku księstwo przeszło 

zgodnie z wcześniejszymi układami we władanie Hohenzollernów, lenników czeskich, a 

następnie od 1552 roku dostało się pod bezpośrednie panowanie Habsburgów. W latach 1646-



1666 znajdowało się w zastawie królów polskich, Władysława IV i Jana Kazimierza, 

natomiast od 1742 roku obszar księstwa opolsko-raciborskiego znalazł się w granicach Prus. 

 

Widok Raciborza w połowie XVIII wieku według F.B. Wernhera 
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Mapa szczególna Województwa Krakowskiego i Księstwa Siewierskiego 

 

1. Ziemia siewierska do końca XIV wieku 

 

Księstwo siewierskie (łac. Ducatus Severiensis); nazwa po raz pierwszy pojawia się 

w źródłach w 1341 roku, kiedy mowa jest o rozgraniczeniu między ziemią krakowską, 

księstwem opolskim i księstwem siewierskim. Początkowo ziemia siewierska wchodziła w 

skład dzielnicy krakowskiej i przynależała do kasztelanii bytomskiej. Kazimierz 

Sprawiedliwy po zdobyciu władzy w Krakowie w 1177 roku, chcąc pozyskać Mieszka 

Plątonogiego (Laskonogiego), księcia raciborskiego, przekazał mu około 1178/1179 roku 

kasztelanie oświęcimską i bytomską. Z tej ostatniej, na początku lat trzydziestych XIII w., 

wyodrębniła się kasztelania siewierska. Niewykluczone, że inicjatorem był Henryk I Brodaty, 



książę śląski i krakowski, w tym czasie 

sprawujący kuratelę nad księstwem 

opolsko-raciborskim z racji opieki nad 

małoletnimi synami Kazimierza (zm. 

1230), Mieszkiem Otyłym i Władysławem. 

Około połowy XIII wieku Siewierz znalazł 

się w rękach Bolesława Wstydliwego, 

księcia krakowskiego, jednak już w końcu 

lat pięćdziesiątych tego stulecia ponownie 

stał się częścią składową księstwa opolsko-

raciborskiego, rządzonego przez księcia 

Władysława opolskiego. Po śmierci tego 

księcia, w 1281 roku jego władztwo zostało 

podzielone między jego czterech synów: 

Mieszko przejął Cieszyn, Bolesław otrzymał Opole, Przemek osiadł w Raciborzu natomiast 

Kazimierzowi przypadły: Bytom, Gliwice, Koźle oraz Siewierz i Czeladź, on też 

zapoczątkował linię Piastów bytomsko-kozielskich. W 1327 roku książę Władysław (syn 

Kazimierza) złożył hołd królowi Janowi Luksemburskiemu, skutkiem tego księstwo 

bytomskie utraciło samodzielność i stało się lennem czeskim (w dokumencie hołdowniczym 

Siewierz nie został jednak wymieniony). 

W 1337 roku Władysław bytomski wraz z synem Kazimierzem sprzedali (z prawem 

odkupu) okręg siewierski (castrum Sevor cum eius toto districtu), księciu cieszyńskiemu 

Kazimierzowi za 720 grzywien. Z kolei, syn Kazimierza cieszyńskiego, Przemysław Noszak 

w 1359 roku odsprzedał tę ziemię za 2300 grzywien Bolkowi II Małemu świdnickiemu. 

Jednak po śmierci Bolka II (zm. 1368) dystrykt siewierski, za zgodą króla czeskiego Karola 

IV, wrócił przed rokiem 1372 w ręce książąt cieszyńskich. Dołączyli go do wschodniej części 

ziemi bytomskiej, przypadłej im w udziale po wymarciu Piastów bytomskich (1355) i 

podziale ich schedy z książętami oleśnickimi. Przed 1384 rokiem dołączyli jeszcze do 

dystryktu siewierskiego klucz koziegłowski, o który spierali się wcześniej z książętami 

oleśnickimi. 

 

 

 

Herb Księstwa Siewierskiego 



2. Zakup ziemi siewierskiej przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 

 

W 1442 roku, synowie księcia cieszyńskiego Bolesława I (zm. 1431), Wacław, 

Władysław, Przemysław i Bolesław podzielili się schedą po nim; okręg siewierski i bytomski 

przypadł w udziale Wacławowi. Ten jednak już w grudniu 1443 roku, za zgodą braci i matki 

Eufemii, sprzedał ducatum et terram Seweriensem biskupowi krakowskiemu, Zbigniewowi 

Oleśnickiemu za 6 tysięcy grzywien groszy szerokich czeskich. Ostatnią ratę w kwocie 2000 

grzywien wypłacił przedstawicielom księcia, w imieniu biskupa Jan Długosz, 1 stycznia 1444 

roku na zamku w Lipowcu. Przeciw tej transakcji wystąpił jednak Mikołaj, książę karniowski, 

który zajął księstwo. Przeciw najeźdźcy został wysłany Piotr Szafraniec, podkomorzy 

krakowski, ale nie udało mu się usnąć księcia z Siewierza. W dodatku zaognił sytuację na 

pograniczu, gdyż prowadząc działania spustoszył dobra należące do Bolesława V opolskiego, 

a ten w odwecie uwięził kupców krakowskich, zabierając im towary. W końcu marca 1444 

roku walki ustały, a rozmowy pokojowe prowadzone z Mikołajem karniowskim w Skawinie 

(1 IV i 12 V) skutkowały początkowo tylko zawieszeniem broni. Dopiero w 1446 roku 

biskupowi krakowskiemu udało się odzyskać księstwo.  

 

Zamek biskupi w Siewierzu 

Po zakończeniu konfliktu miasto i zamek Siewierz stały się siedzibą biskupów 

krakowskich pełniących tutaj rolę książąt siewierskich. Pierwszym z biskupów krakowskich, 



który zaczął używać tytułu księcia siewierskiego (princeps ducatus Severiensis) był Jan 

Rzeszowski, który uczynił to w 1484 roku. W skład księstwa siewierskiego wchodziły – jako 

własność książęca - dwa miasta: Siewierz, Czeladź i kilkanaście wsi, oraz trzydzieści kilka 

wsi, które były własnością szlachecką, bądź kościelną (np. Milowice były własnością kościoła 

św. Małgorzaty w Bytomiu, a miasto i zamek w Koziegłowach było centrum dóbr 

małopolskiej rodziny Koziegłowskich herbu Lis). 

 

3. Księstwo siewierskie w rękach biskupów krakowskich 

 

Księstwo siewierskie było suwerenne 

terytorialnie i jurysdykcyjnie, miało własną gospodarkę, 

skarb i wojsko. Pewna, niejednoznaczna zależność od 

Rzeczypospolitej wynikała z uwagi na osobę króla, 

który faktycznie desygnował kandydata urząd biskupa 

krakowskiego i przyjmował od niego przysięgę 

wierności. Jednak nie powodowało to w żaden sposób 

rozciągnięcia jurysdykcji prawnej Królestwa Polskiego 

(później Rzeczypospolitej) nad księstwem siewierskim, 

gdyż biskupi krakowscy w Siewierzu występowali nie, 

jako najwyżsi przedstawiciele hierarchii kościelnej, 

tylko, jako książęta siewierscy - prawni następcy i 

kontynuatorzy władzy księcia cieszyńskiego Wacława I 

i jego poprzedników. W pierwszym okresie po objęciu władzy przez biskupów krakowskich 

(1443-1552) w księstwie trwał nadal ustrój lenny; miały zastosowanie takie instytucje prawa 

lennego jak inwestytura i homagium. Sytuacja zaczęła się zmieniać od 1552 roku, kiedy 

biskup Andrzej Zebrzydowski nadał przywilej zasadniczy dla szlachty siewierskiej (na 

przełomie XVI i XVII szlachta siewierska otrzymała 6 takich przywilejów). Do 1790 roku 

biskupi krakowscy byli najwyższymi prawodawcami i sędziami dla siewierzan, a zjazdy 

miejscowej szlachty miały niewielkie znaczenie. W zakresie sądownictwa i sytemu prawnego 

przynajmniej do początków XVII wieku sięgano do wzorów czeskich, dlatego też stosowano 

tam prawo miejscowe, w tym oba Landfrydy dla krajów Korony Czeskiej z 1512 i 1528 roku. 

Z czasem jednak polskie prawo ziemskie stało się na tyle atrakcyjne dla szlachty, że od 1625 

Marszałek Jean Lannes, książę 
Montebello i książę Siewierski 



roku weszło ono do powszechnego użycia; nie wytworzyło się jednak odrębne prawo 

siewierskie. 

W czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) księstwo 

siewierskie nominalnie pozostawało neutralne. 

Ponieważ jednak na zamku stacjonowały oddziały 

hetmana Stefana Czarnieckiego, Szwedzi zajęli 

księstwo. Dopiero 11 czerwca 1790 roku Sejm 

Czteroletni zlikwidował księstwo siewierskie i 

przyłączył je do Rzeczypospolitej. Po trzecim 

rozbiorze Polski (1795) ziemie dawnego księstwa 

siewierskiego znalazły się w granicach Prus i zostały 

wcielone do prowincji śląskiej pod nazwą Nowy 

Śląsk. W 1807 roku Napoleon Bonaparte restytuował 

księstwo siewierskie i łącząc go z dominium 

olkuskim w księstwo olkusko-siewierskie, oddał 

swemu marszałkowi Janowi Lannesowi, księciu 

Montebello (zm. 1812); w końcu tego roku siewierskie włączono jednak do Księstwa 

Warszawskiego. Po kongresie wiedeńskim (1815) Siewierz znalazł się w granicach Królestwa 

Kongresowego, natomiast biskupi krakowscy na mocy przywileju cesarza Austrii Franciszka 

Józefa I, utrzymali tytuł książęcy. Tytułu tego używali aż do czasów po II wojnie światowej, a 

ostatnim był arcybiskup krakowski, książę kardynał Adam Stefan Sapieha (zm. w 1951). 
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prof. dr hab. Jerzy Sperka 

Księstwo zatorskie 

 

Księstwo zatorskie powstało w wyniku podziału księstwa oświęcimskiego między 

synów księcia Kazimierza I oświęcimskiego. 19 stycznia 1445 roku podział przeprowadził 

Mikołaj V, książę opawsko-raciborski wraz z gronem 9 szlachciców z księstwa 

oświęcimskiego. W wyniku losowania najstarszemu z braci, Wacławowi I, przypadła część 

zatorska z Zatorem i Wadowicami (670 km2), średniemu, Przemysławowi, część toszecka z 

Toszkiem, natomiast najmłodszemu, Janowi IV (Januszowi) część z Oświęcimiem, Kętami i 

Żywcem (1800 km2) oraz część ziemi gliwickiej z połową Gliwic. Każdy z braci miał 

zachować tytuł księcia oświęcimskiego; uregulowano także kwestie emisji monet, które dla 

księstwa oświęcimskiego, jak i zatorskiego miały być bite w mennicy w Oświęcimiu. 

Wszyscy książęta zobowiązali się też partycypować w budowie zamku w Zatorze dla 

Wacława, który z tego powodu miał jeszcze prawo przez 3 lata rezydować na zamku 

oświęcimskim. Granica między księstwem oświęcimskim a zatorskim przebiegała na linii: 

Roczyny-Bulowice-Nidek-Głębowice-Włosienica-Monowice, czyli od kompleksów leśnych 

przy Przełęczy Kocierskiej (Lasy Kocierskie), aż do Wisły, biegnąc wzdłuż rzeki 

Wieprzówki. Jeszcze w 1440 roku książę Wacław I pod naciskiem wojsk zawarł przymierze z 

Królestwem Polskim, a rok późnej (1441) zobowiązał się złożyć hołd lenny królowi 

polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi, do czego doszło w 1456 roku (26 VI).  

Po śmierci Wacława (żonatego z Marią, córką szlachcica z ziemi siewierskiej Urbana 

Kopczowskiego zwanego Świrczyną) zmarłego w 1465 roku, jego synowie: Kazimierz, 

Wacław II, Jan V (Janusz) i Władysław (Włodek) rządzili początkowo wspólnie. Do podziału 

doszło dopiero 28 maja 1474 roku, na mocy którego Kazimierz wraz z Wacławem otrzymali 

część wschodnią księstwa (na wschód od rzeki Skawy po granicę z Polską), natomiast 

Władysław z Janem zachodnią część księstwa (na zachód od rzeki Skawy). Część wschodnia 

księstwa nie uległa dalszemu podziałowi, ponieważ najpierw była rządzona wspólnie przez 

Kazimierza i Wacława, a po śmierci Wacława ok. roku 1487, całość dostała się w ręce 

Kazimierza. W tym roku książę wraz żoną Małgorzatą (córką Mikołaja V księcia 

karniowskiego) zapisali swe dobra księciu raciborskiemu Janowi V (młodszemu), który miał 

je objąć po ich śmierci. Na ten zapis nie zgodził się jednak król polski Kazimierz 

Jagiellończyk, zwierzchnik książąt zatorskich. Kazimierz zatorski utrzymywał bliskie 

kontakty z dworem królewskim i mieszczaństwem krakowskim, był dobroczyńcą tamtejszych 



kościołów. Zmarł zapewne w 1490 roku, a małżeństwo z Małgorzatą (zm. 1508) było 

bezdzietne; księżna miała dożywocie zapisane na Spytkowicach i Bachowicach. Władysław i 

Jan V, którzy otrzymali część zachodnią księstwa zatorskiego po pewnym czasie zapewne 

podzieli się wydzieloną częścią księstwa w związku z ich małżeństwami. Władysław 

(Włodek) był żonaty z bliżej nie znana Anną, a ich córką była Agnieszka (zm. 1505), której 

ojciec w 1492 roku zapisał dożywocie na Wadowicach; król Polski nie respektował jednak 

tego zapisu po śmierci Włodka (zm. 1494). Jan jeszcze w 1477 roku zawarł traktat o 

wzajemnym dziedziczeniu w razie braku męskiego potomstwa z bratem swej żony Barbary, 

Kazimierzem II, księciem cieszyńskim, ale król polski też tego nie zaaprobował (jak się 

okazało jedynym potomkiem księcia był pozamałżeński syn Jan).  

 

Mapa księstwa oświęcimsko-zatorskiego 

Jan V przeżył swoich braci, a w związku z tym, że nie pozostawili męskich 

potomków przejął po nich ich części i zjednoczył na powrót księstwo zatorskie. Jednak już w 

1494 roku sprzedał swoje księstwo za 80 000 florenów i dostawy pewnej ilości soli, królowi 



Polski Janowi Olbrachtowi, zachowując dożywotnio tytuł księcia oświęcimskiego i pana 

Zatora; dokument potwierdzający transakcję król polski wydał 21 września tego roku w 

Radomiu. Po śmierci Jana V 17 VIII 1513 roku (został zabity przez Wawrzyńca 

Myszkowskiego, z którym toczył spór o odpływ wody ze stawów z Laskowej koło 

Spytkowic) księstwo zostało włączone do Królestwa Polskiego edyktem Zygmunta Starego z 

26 września tego roku, a ostatecznej inkorporacji dokonał sejm polski w 1564 roku. Dalsze 

losy byłego księstwa zatorskiego wyglądały tak samo jak byłego księstwa oświęcimskiego. 
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Jarosław Gibas 

Kultura masowa w województwie śląskim 

 

Zjawiska kultury masowej w województwie śląskim na przestrzeni ostatnich 

kilkudziesięciu lat zogniskowane były wokół wydarzeń historycznych, kulturowych, 

politycznych, religijnych i sportowych, zaś z drugiej strony wokół charakterystycznych 

miejsc i obiektów dedykowanych dużym zgromadzeniom. W naszym przekonaniu właściwą 

perspektywą, z której należy się przyjrzeć tego typu zjawiskom w tym regionie, jest 

perspektywa czasu: od historii sięgającej początków ubiegłego wieku i wydarzeń związanych 

z plebiscytową propagandą, poprzez czasy wojny, następującym po niej okresie władzy 

ludowej z jej ulubionymi rozrywkami masowymi, jak np. organizowane w chorzowskim 

parku Święto Trybuny Robotniczej, aż po czasy współczesne, gdzie zjawiskiem ściśle 

związanym z kulturą masową staną się np. śląskie internetowe memy oglądane i 

komentowane przez dziesiątki tysięcy internautów. W niniejszym artykule, obok oczywistej 

perspektywy czasu, prezentujemy zjawiska związane z kulturą masową w porządku 

wynikającym z określonej przestrzeni społecznej, w której się pojawiały i pojawiają. 

Dokonaliśmy również wyboru najważniejszych z nich lub też najbardziej 

charakterystycznych, których kulturowa recepcja mogłaby posłużyć do zaledwie ogólnego 

wglądu w ten bardzo rozległy i obszerny materiał źródłowy.  

 

1. Polityka. Od plebiscytowej propagandy, przez partyjne wiece, do 

masowych uroczystości rocznicowych 

 

Tuż przed plebiscytem na Górnym Śląsku, wyznaczonym w wersalskim traktacie 

pokojowym z 1921 r., nasiliły się działania propagandowe mające przekonać mieszkańców 

regionu do opowiedzenia się za lub przeciw przyłączeniem go do Polski. Obok oczywistych 

narzędzi propagandowych, jakim były wówczas zarówno polsko-, jak i niemieckojęzyczne 

gazety, podejmowano również próby agitacji z wykorzystaniem ukazujących się od wielu lat 

tzw. kalendarzy kieszonkowych oraz książkowych. Były to wydawnictwa liczące od 

kilkudziesięciu do kilkuset stron i składały się zarówno z treści informacyjnych, części 

kalendarzowej oraz ostatniej, liczącej zazwyczaj jedną trzecią objętości kalendarza, częścią 

publicystyczno-propagandową - jak np. wydany w Warszawie z przeznaczeniem na Górny 

Śląsk „Kieszonkowy Kalendarzyk na rok 1921” czy drukowane w Mikołowie przez syna 



Karola Miarki „Katolik. Kalendarz Górnośląski” lub „Kalendarz Marsjański”1. Szybko też 

propagandowe kalendarze uzupełniono o broszury, odezwy oraz plakaty rozlepiane masowo 

na ulicach górnośląskich miast. „O ogromnej niemieckiej akcji propagandowej świadczyć 

może fakt opublikowania przez Niemców ponad 100 tytułów broszur, rozprowadzanych 

następnie w setkach tysięcy egzemplarzy”2. Wobec sporego nasilenia niemieckiej akcji 

broszurowej, strona polska sięgnęła po następne narzędzie masowej komunikacji: odezwy. 

Były publikowane przez najróżniejsze instytucje: od komisariatów plebiscytowych po związki 

zawodowe. Odezwy zazwyczaj były dwujęzyczne, posiadały własne ilustracje i przybierały 

najczęściej formy dzisiejszej ulotki. „Polski Komisariat Plebiscytowy wydawał odezwy 

każdorazowo w nakładzie 300 - 500 tys. sztuk”3. Wkrótce do odezwowego ataku ruszyli 

również Niemcy: „Korzystając do ich rozpowszechniania z usług aeroplanów”4. Kolejnym 

istotnym narzędziem masowego oddziaływania na górnośląską społeczność były plakaty 

plebiscytowe, w których obydwie strony wykorzystywały wszelkie możliwe sposoby, by 

dezawuować przeciwnika. Niemcy w plakatach odwoływali się do poziomu polskiej emigracji 

zarobkowej, wojny wschodniej lub też zabójstwa śląskiego secesjonisty Teofila Kupki. W 

odpowiedzi strona polska drukowała plakaty przedstawiające niemieckie zadłużenie oraz 

gwałty przypisywane oddziałom Grenzschutzu. Treść plakatów była później powielana przez 

obie strony pod postacią kart pocztowych bądź też masowo produkowanych nalepek. 

 Powyższe propagandowe wzorce na długo odcisnęły piętno na masowym 

komunikowaniu skierowanym do mieszkańców regionu. Ustąpiły miejsca dopiero 

kilkadziesiąt lat później organizowanym olbrzymim wiecom partyjnym. Jednym z najbardziej 

znanych takich wydarzeń był wiec zorganizowany 22 lipca 1969 r. w Katowicach z okazji 

Narodowego Święta odrodzenia Polski, w trakcie którego świętowano 15-lecie PRL. W tym 

wiecu uczestniczyli m. in. Władysław Gomułka, Edward Gierek i Nikita Chruszczow. 

Oczywiście komunistyczna propaganda podawała informację o kilkudziesięciotysięcznym 

tłumie witającym wówczas Chruszczowa, jednak po zachowanych fotografiach 

dokumentujących te uroczystości można stwierdzić, że liczba ta jest zdecydowanie 

przesadzona. Nie bez znaczenia w organizacji dużych imprez partyjnych były obiekty 

wznoszone wówczas głównie dla tych celów. Tutaj warto wspomnieć chociażby o 
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katowickim Spodku wybudowanym w 1972 r. i mieszczącym w maksymalnym ułożeniu 

widowni 11,5 tys. miejsc siedzących. To właśnie tam miały miejsce wielkie imprezy partyjne 

- jak na przykład zorganizowana 21 lutego 1972 r. Wielka Manifestacja Przedwyborcza z 

udziałem E. Gierka bądź spotkanie społeczeństwa z Fidelem Castro zorganizowane 7 czerwca 

tego samego roku, które miało wypełnić Spodek po brzegi, gromadząc w nim ponad 10 tys. 

uczestników. Już rok później Spodek wykorzystano do organizacji XXX-lecia PRL z 

udziałem m.in. Leonida Breżniewa. Jak można się domyślać, nakaz partyjnego udziału 

wypełnił te halę wtedy również po brzegi.  

Masowe imprezy o charakterze politycznym nie odeszły w cień razem z 

przemianami ustrojowymi w 1989 r., jednak obecne uroczystości, mimo usilnej medialnej 

kampanii informacyjnej, nie gromadzą już większego zainteresowania mieszkańców 

województwa. Najlepszym dowodem na to były uroczystości 90. rocznicy powrotu Górnego 

Śląska do Polski, organizowane w czerwcu 2012 r, w których jedną z przewidywanych 

imprez masowych miała być wystawiona na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach 

inscenizacja „wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic w 1922 r.” Mimo obecności 

prezydenta Bronisława Komorowskiego w wydarzeniu tym (tu w zależności od źródeł) wzięło 

udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób5. 

 

2. Sport. Od największych imprez futbolowych, przez żużel, skoki 

narciarskie, aż po masowe imprezy biegowe 

 

Początki sportowej aktywności mieszkańców regionu sięgają początków XIX w. i są 

ściśle związane z niemieckimi towarzystwami turnerskimi propagującymi ćwiczenia 

gimnastyczne. „Wilhelm Zellner, aptekarz nadworny księcia pszczyńskiego założył w 

Pszczynie wiosną 1816 roku pierwszy na Górnym Śląsku zakład gimnastyczny 

(Turnanstalt)”6. Od tej pory zaczęło przybywać związków i organizacji turnerskich 

oferujących możliwość uprawiania różnych form sportu. Kilkadziesiąt lat później organizacji 

było już tak wiele, że z inicjatywy dr Richarda Holze, 13 kwietnia 1862 roku, na 

zorganizowanym w Gliwicach Pierwszym Okręgowym Dniu Turnerskim powołano 

Górnośląski Okręg Turnerski (Oberschlesische Turngau)7. Już w początkach XX w. dwa 
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okręgi turnerskie zrzeszały prawie 13 tys. członków (I okręg liczył 73 towarzystwa i 7600 

członków, II okręg liczył 29 towarzystw i 5039 członków)8. Polską odpowiedzią na 

pochodzący z Niemiec ruch turnerski było zorganizowanie tzw. „gniazd” polskiego 

towarzystwa krzewienia kultury fizycznej o nazwie „Sokół”. „Pierwsze gniazdo ‚Sokoła’ 

założono na Górnym Śląsku późno, bo dopiero 11 października 1895 r. w Bytomiu, przy 

czym jego organizatorem był wysłannik z Poznania Józef Tucholski”9. Sportowa aktywność 

mieszkańców koncentrowała się wokół sportów ciężkoatletycznych oraz kolarstwa. 

Zainteresowanie piłką nożną pojawiło się dopiero wraz z założeniem pierwszego klubu 

piłkarskiego w Raciborzu (Sportvereiningung Ratibor 03). Potem dołączyły inne kluby - 

między innymi Fussball-Club „Preussen” i Sport Club „Diana”. Już w 1906 roku pierwszych 

sześć górnośląskich piłkarskich klubów utworzyło Katowicki Związek Piłkarski (Kattowitzer 

Baalspielverband). Mimo, iż futbol spotykał się wówczas z ostrą krytyką szkół oraz 

duchowieństwa (grę w piłkę nazywano prostacką i nie tak ambitną, jak niemieckie 

turnerstwo), to jednak ta dyscyplina sportu zaczęła szybko cieszyć się ogromnym 

zainteresowaniem - widok grupki chłopców grających w piłkę „szmaciankę” na placach i 

trawnikach stał się stałym elementem górnośląskiego krajobrazu. „O szybkim rozwoju piłki 

nożnej na Górnym Śląsku świadczą następujące liczby. Niemieckie kluby na tym terenie 

liczyły 16 marca 1919 roku 1400 członków, 23 listopada 1919 roku 3570 członków, 1 

stycznia 1920 roku 4993 członków, 15 maja 1920 roku 5953 członków, 1 stycznia 1921 roku 

11973 członków”10. 

Po trzecim powstaniu śląskim rozwój polskiego ruchu sportowego znacznie zmalał. 

Wobec potrzeby zwiększenia aktywności sportowej w 1925 roku powstał w Katowicach 

Komitet Związków i Towarzystw Sportowych, na tej bazie w marcu 1926 roku 

przedstawiciele związków sportowych powołali Radę Sportową Województw Śląskiego, w 

której jak się później okazało, konkurowały ze sobą dwie frakcje - jedna opowiadająca się za 

integracją śląskiego sportu ze sportem krajowym, druga zaś opowiadała się za autonomiczną 

śląską aktywnością sportową. Niesnaski w radzie doprowadziły wnet do jej rozwiązania, a jej 

miejsce zajął Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, 

z przewodniczącym wojewodą Michałem Grażyńskim. Głównym celem tego ciała miała być 

rozbudowa sieci boisk i rozwój kultury fizycznej. Według wielu badaczy momentem 

przełomowym była społeczna inicjatywa budowy stadionu sportowego w Królewskiej Hucie, 
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którego otwarcia dokonał oficjalnie prezydent Mościcki 2 października 1927 r. Wkrótce tego 

typu obiektów zaczęło przybywać - w Katowicach powstał stadion Pogoni czy stadion Ruchu 

Wielkie Hajduki - będący wówczas szóstym co do wielkości stadionem w Europie. Drużyna 

Ruchu tylko do 1938 r. zdobyła aż pięciokrotnie tytuł mistrza Polski, co znacznie się 

przyczyniło do popularności piłki nożnej na Górnym Śląsku. W 1939 r. PZPN zezwolił na 

utworzenie Ligi Śląskiej w dwóch grupach zawierających po 12 drużyn. Po wojnie, w 1948 

roku i po reaktywowaniu śląskiego ruchu piłkarskiego „śląski OPZN liczył 123 kluby z 18630 

czynnymi zawodnikami”11. Pięć lat później zostaje reaktywowana Liga Śląska, a w 1970 r. 

śląski OPZN liczy już 1015 zarejestrowanych drużyn z 58631 czynnymi piłkarzami. W tym 

samym roku roku na Stadionie Śląskim rozegrany zostaje XV finał Pucharu Polski pomiędzy 

drużynami Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze. Mecz ten uznano najlepszymi derbami w 

historii - na stadionie zgromadził on 42 tys. widzów. Ruch pokonał drużynę Górnika z 

wynikiem 3:212. Ale prawdziwy rekord futbolowej frekwencji miał miejsce 18 września 1963 

roku w trakcie meczu Górnika Zabrze z Austrią Wiedeń w ramach europejskich pucharów, 

który obejrzała rekordowa liczba 120 tys. widzów. Należy też wspomnieć o rekordzie 

frekwencji stadionu Ruchu Chorzów przy ul. Cichej - na pożegnalny mecz Krzysztofa 

„Gucia” Warzychy (Ruch Chorzów - Panathinaikos Ateny, 2004 r.) przyszło kilkanaście 

tysięcy widzów. W czasach obecnych do masowych wydarzeń sportowych dołączyły również 

skoki narciarskie (za sprawą sukcesów skoczka Adama Małysza - rekord frekwencji padł w 

2002 roku podczas finałowego konkursu Pucharu Świata skoki oglądało 53 tys. widzów), 

zawody żużlowe (zawody z udziałem drużyny Energetyk ROW Rybnik gromadzą rekordową 

w tym względzie frekwencję na poziomie 5 - 5,5 tys. widzów) oraz w ostatnich latach 

organizowane coraz częściej masowe imprezy biegowe (np. Silesia Marathon, który 

zgromadził w 2013 r. 1500 uczestników). 

 

3. Masowe imprezy religijne. Od pielgrzymek do miejsc religijnego kultu, 

przez spotkania z Janem Pawłem II, do uroczystości religijnych w 

piekarskiej bazylice czy na Górze św. Anny 

 

Masowe imprezy religijne na kartach historii regionu siłą rzeczy zogniskowane 

zostały wokół miejsc pielgrzymek i religijnego kultu. Obok bowiem takich wydarzeń, jak 
                                                           
11 Konieczny Andrzej, Krawczyk Karol, Piłka jest okrągła. 50 lat piłkarstwa w województwie 
katowickim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 197. str. 325. 
12 Czado Paweł, Górnik Zabrze, Biblioteka Gazety Wyborczej, Oficyna Wydawnicza Atena, 2008. 



kościelne odpusty organizowane przy parafiach czy 

też wielkanocne procesje (z najsłynniejszą z nich 

konną procesją w Ostropie)13, najliczniejsze 

zgromadzenia odbywały się w dwóch miejscach: w 

Piekarach Śląskich i na Górze św. Anny. W 

pierwszym przypadku jest to Bazylika Najświętszej 

Marii Panny, konsekrowana 22 sierpnia 1849 r. 

Pielgrzymki do piekarskiego obrazu Matki Boskiej 

sięgają 1676 roku, kiedy to w Tarnowskich Górach 

wybuchła zaraza i tamtejsi jezuici nakłonili 

mieszkańców na błagalną pielgrzymkę do świętego 

obrazu. Jest to jedna z najstarszych w województwie 

pielgrzymek ślubowania, podczas której wierni 

udają się z Tarnowskich Gór właśnie do piekarskiej 

Bazyliki.  

Natomiast największą i najbardziej znaną piekarską pielgrzymką jest organizowana 

zawsze w ostatnią niedzielę maja pielgrzymka mężczyzn. W czasach PRL-u pielgrzymki te 

miały również wydźwięk manifestacyjny - tutaj właśnie do pielgrzymów przemawiał 

wielokrotnie późniejszy papież Jan Paweł II. Uznaje się, że rekord frekwencyjny pielgrzymki 

mężczyzn padł jednak dopiero w 2008 r., kiedy to czytania listu Jana Pawła II słuchało w 

Piekarach ponad 100 tys. pielgrzymów. 

Drugim niezwykle istotnym punktem na mapie masowych zgromadzeń religijnych 

regionu jest góra św. Anny. Mimo istnienia w tym miejscu kaplicy (od ok. 1480 r.), później 

jej rozbudowy i powstania kościoła (1673 r.), dopiero zbudowanie tutaj w XVIII wieku 

kalwarii z 40 kaplicami dało początek ruchowi pielgrzymkowemu do tego miejsca. Najstarsze 

dane wskazują, że w roku 1764 r. w rozpoczęciu obchodów kalwaryjskich wzięło udział 3,5 

tys. pielgrzymów. Ale już w 174 r w odpuście w święto Podwyższenia Krzyża uczestniczyło 

70 tys. wiernych. Zaś w 1938 r. na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców przybyło tutaj ok. 

100 tys. pielgrzymów. Kolejny rekord padł na uroczystościach 500 - lecia sanktuarium w 

1980 r., na które przybyło aż 200 tys. uczestników. Jak dotąd największą liczbę wiernych na 

Górze św. Anny zgromadziły organizowane 21 czerwca 1983 r. nieszpory z udziałem papieża 

Jana Pawła II. Szacuje się, że wówczas spotkanie z Ojcem Świętym zgromadziło ponad 

                                                           
13 Nowa Gazeta Śląska, nr 3, 2011. 

Matka Boska Piekarska 



milion wyznawców. Jednak dzień wcześniej prawdziwy frekwencyjny rekord padł podczas 

mszy świętej odprawianej przez Jana Pawła II na katowickim lotnisku Muchowiec. Szacuje 

się, że na to zgromadzenie przybyło ponad 2 mln. wiernych14. 

 

Góra Świętej Anny 
 

4. Festiwale. Od festiwalu polskiej piosenki w Opolu, przez Juwenalia, do 

współczesnych festiwali plenerowych 

 

Jedną z najstarszych imprez festiwalowych organizowanych w regionie jest krajowy 

Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, powołany do życia w 1963 r. i organizowany rok rocznie 

(z jedną przerwą w 1982 r. związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego), w 

opolskim Amfiteatrze Tysiąclecia. Miejsce to przed przebudową w 2009 roku mieściło 4800 

miejsc siedzących. Liczba festiwali zwiększyła się znacznie dopiero w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku, co było związane głównie z eksplozją muzyki rockowej. 

Jednym z pierwszych takich wydarzeń była trzecia edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Festiwalu Muzycznego zorganizowana w Spodku 28 sierpnia 1975 roku z udziałem m. in 

SBB, Budki Suflera i Czesława Niemena. Później, już nieregularnie, organizowano duże, 

muzyczne imprezy o charakterze festiwali takie, jak: ”Zderzenia rockowe”, „Vocal-Rock” czy 

„Disco Gigant”. Jednak najważniejszymi imprezami stałego masowego repertuaru miały 

okazać się regularnie organizowane festiwale. W 1981 r. zorganizowano po raz pierwszy 

                                                           
14 Winczek Tomasz, Nowa Gazeta Śląska, 12.10.2013. 



śląski festiwal bluesowy Rawa Blues Festival, w ramach którego wystąpiło 20 artystów, 

gromadząc 500 osobową grupę widzów. Rekord frekwencyjny padł w Spodku w 1992 r., 

kiedy to 11 edycja Rava Blues Festival zgromadziła ponad 10 tys. widzów. Już w pięć lat od 

pierwszej Rawy Blues powstał kolejny duży, śląski festiwal, tym razem przeznaczony dla 

fanów metalu: Metalmania organizowana od 1986 r do 2009 r. W 1989 r. do najważniejszych 

muzycznych wydarzeń w województwie śląskim dołączył organizowany również w Spodku 

festiwal muzyki rockowej „Odjazdy”, którego każda edycja gromadziła od 6 do 8 tys. fanów. 

Festiwal ten był organizowany nieprzerwanie od 1989 do 2000 roku.  

 

Festiwal "Ku przestrodze", 2007 rok 

Po 1989 roku, do organizowanych cyklicznie festiwali w Spodku, stopniowo 

dołączały wielkie imprezy plenerowe. W 1999 r. na tyskich Paprocanach został po raz 

pierwszy zorganizowany festiwal „Ku przestrodze” - festiwal muzyczny im. Ryśka Riedla, 

gromadzący co roku kilkunastotysięczny tłum fanów.  

W 2000 roku katowicki Spodek po raz pierwszy gościł polską edycję berlińskiego 

festiwalu Mayday, która poza Katowicami odbywa się również w Rosji, Niemczech i na 

Węgrzech. W 2003 roku w polskiej edycji festiwalu uczestniczyło 9000 osób. W 2006 r. 

powstaje słynny plenerowy Off Festiwal, którego pierwsza edycja, zorganizowana w sierpniu 



tego roku na terenie kąpieliska Słupna w 

Mysłowicach, gromadzi 10 tys. widzów. Sześć lat 

później, kiedy festiwal organizowany jest na 

katowickim lotnisku Muchowiec, ten wynik się 

podwaja. Również w 2006 roku powstaje Festiwal 

Tauron Nowa Muzyka, który po latach rozrasta się do 

plenerowej imprezy trzydniowej, gromadząc każdego 

dnia ok. 8 tys. widzów.   

Nie mniejszym powodzeniem pod względem 

frekwencji cieszą się imprezy studenckie oparte o 

tradycję juwenaliów. Do najbardziej znanych (i 

jednocześnie przygotowanych z największym 

rozmachem) zaliczyć można istniejące od 1957 r. 

Igrce Żaków Gliwickich organizowane przez studentów Politechniki Śląskiej i przekształcone 

później w  „Igry” odbywające się na lotnisku gliwickiego aeroklubu, w których w 2013 r. 

uczestniczyło 50 tys. studentów z całego kraju[15]. Do przełomowego zdarzenia doszło w 

tym względzie w 1995 r., kiedy samorządy studenckie US, AE, ASP, Akademii Muzycznej, 

Akademii Medycznej, Politechniki Śląskiej zawarły porozumienie dotyczące wspólnej 

organizacji śląskich juwenaliów. Od tego też czasu to święto obchodzone jest wspólnie do 

dnia dzisiejszego. 

 

5. Koncerty. Od występów zespołu „Śląsk”, przez działalność agencji 

estradowych, po jednorazowe koncerty spodkowo - stadionowe 

 

Jednym z pierwszych masowych przedsięwzięć muzycznych było stworzenie w 

Koszęcinie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Miała to być, obok zespołu „Mazowsze”, flagowa 

grupa taneczno muzyczna PRL-u. Wprawdzie na swoich występach „Śląsk” nie gromadził 

rekordowych tłumów - głównie koncerty odbywały się w salach domów kultury lub teatrach, 

ale na pewno był to jeden z największych towarów eksportowych kultury muzycznej PRL - w 

ciągu swojej działalności zespół koncertował w 44 krajach na 5 kontynentach, dając ponad 7 

tysięcy koncertów dla 25 milionów widzów.  

W późniejszym okresie, bez precedensu w historii śląskiej kultury masowej, 

pojawiają się pojedyncze koncerty muzyczne. Tak wielka ich ilość oczywiście ściśle 

Rzeźba Ryśka Riedla na festiwalu "Ku 
przestrodze" 



związana jest z dwoma charakterystycznymi miejscami ich organizacji - Stadionem Śląskim 

oraz halą widowiskowo sportową - tzw. Spodkiem w Katowicach. Już w latach 

osiemdziesiątych ub. w. na scenie Spodka występowały największe gwiazdy światowego 

formatu. Zespoły te przyjeżdżały tutaj wyjątkowo chętnie - było to jedno z nielicznych miejsc 

na świecie oferujące tak wierną, złaknioną zachodniej muzyki publiczność. I tak w Spodku, 

tylko na przestrzeni jednej dekady, wystąpili m. in.: w 1979 r Eric Clapton (drugi koncert 

został odwołany przez artystę z powodu zbyt dużej ilości milicji), w 1981 r. niemiecki 

Kraftwerk, w 1982 roku zespoły Scorpio oraz Budgie, w 1983 r. zespół UFO, w 1984 r. Elton 

John oraz zespół Nazareth, w 1986 r. Saxon, w 1987 r. Mettalica, Modern Talking, w 1990 r. 

Kreator, w 1991 r., Chris Rea, w 1992 r. Europe, w 1994 r. Electric Light Orchiestra, Cocteau 

Twins, w 1995 r. Joe Cocker, w 1996 r Deep Purple, Brian Adams, Simply Red oraz The 

Cure, Sepultura i Prodigy, w 1997 r. Sting, ZZ Top, Jethro Tull, Jean Michel Jarre, Sinead 

O’Connor, Smashing Pumpkins, Fait No More, Whitesnake, w 1998 r. Genesis, Jimmy Page i 

Robert Plant (Led Zeppelin), Yes, Black Sabbath, Iron Maiden, Slayer, w 1999 r. Mike 

Oldfield. 

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 

Oczywiście większość tych koncertów związana była z komercyjną działalnością 

takich instytucji jak Polska Agencja Artystyczna Pagart czy Estrada Śląska. Drugim obiektem 

gromadzącym na muzycznych imprezach daleko większą publiczność był Stadion Śląski. 



Jednym w pierwszych takich koncertów był występ zespołu AC/DC (13.08.1991 r.) w ramach 

festiwalu Monsters of Rock, któremu supportowała wtedy mało jeszcze znana Metallica. 

Koncert ten obejrzało wówczas 70 tys. ludzi. W siedem lat później (14 sierpnia 1998 r.) na 

Stadionie Śląskim wystąpiła legendarna grupa Rolling Stones, gromadząc podobno aż 87 tys. 

widzów.  

 

6. Masowe imprezy biesiadne. Od propagandowych Dni Miast, przez 

Dożynki, barbórkowe karczmy piwne do biesiad ze śląskimi szlagierami 

 

Stałym elementem kultury masowej województwa śląskiego były i są imprezy 

biesiadne organizowane przy okazji uroczystości dożynkowych, Dni Miasta lub obchodów 

tradycyjnych śląskich Barbórek w karczmach piwnych. O ile imprezy dożynkowe mieściły się 

w tradycjach rolniczych regionu, o tyle już Dni Miasta były fenomenem PRL-owskiej 

propagandy, a mimo tego tradycja ich obchodów przetrwała do dzisiaj w większości śląskich 

miejscowości. Dni Miasta miały według pomysłu PRL-owskich propagandystów zastąpić 

mieszkańcom województwa potrzebę kultury wysokiej: „W imię obowiązującej przez 

wszystkie te dekady zasady propagandy sukcesu ukrywano wszakże prawdę o macoszym 

stosunku władz partyjnych do zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców 

województwa”15. Jedną z licznych, ale zdaje się najbardziej znaną cykliczną imprezą tego 

typu były (i są) tarnogórskie Dni Gwarków. Impreza ta powstała w 1957 r. wraz z oddaniem 

do zwiedzania tarnogórskiej Sztolni Czarnego Pstrąga, z inicjatywy ówczesnego I sekretarza 

Komitetu Powiatowego PZPR. Miała mieć charakter Święta Miasta, ale osadzonego w 

tradycji historycznej - jedną z atrakcji pierwszych Dni Gwarków był przemarsz orszaku 

historycznego, jednak ta tradycja szybko ustąpiła miejsca plenerowym koncertom i 

biesiadom. Od samego początku Gwarkom towarzyszył miejski „3 dniowy jarmark jesienny z 

udziałem handlu uspołecznionego, rzemiosła, handlu prywatnego i chałupnictwa”16. Na tej 

bazie powstał wzorzec dla pozostałych śląskich miast, które niedługo potem prześcigały się w 

organizacji swojego święta. We wszelkiego typu Dni Bytomia, Katowic, Gliwic, itd. itp. brało 

w tamtych czasach udział po kilkanaście tysięcy uczestników, głównie kuszonych 

możliwością zjedzenia krupnioka i popicia go tanim, miejscowym piwem. Osobną kategorię 

stanowią obchody górniczego święta - Dnia św. Barbary (4 grudnia). To w trakcie tych 

                                                           
15 Gładysz Antoni, Szaraniec Lech, Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1902 - 2001. Refleksje nad 
przeszłością i teraźniejszością. Muzeum Śląskie Katowice 2006, str 56. 
16 50 lat imprezy Dni Gwarków, materiały konferencyjne, Tarnowskie Góry 2007, str 30. 



właśnie imprez kultywowano górniczą tradycję karczm piwnych okraszoną wieloma 

górniczymi rytuałami inicjacyjnymi przeznaczonymi dla początkujących adeptów tego 

zawodu. „W barbórkowych tradycjach tkwią dwa tradycyjne, stare wątki: pierwszy - to 

wspólne biesiadowanie, drugi - to nadanie nowemu rębaczowi skory górniczej (...) nowy 

rębacz oprócz wódki musiał jeszcze postawić towarzyszom nieckę krupnioków”17.   

Osobną kategorię biesiadno - rekreacyjnych imprez masowych stanowi na pewno 

powołane z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w 1966 r. „Święto Trybuny 

Robotniczej” organizowane w chorzowskim parku. W 1966 roku, wg broszury 

propagandowej ŚTR, dziennik „Trybuna Robotnicza” miał się ukazywać w oszałamiającym 

jak na dzisiejsze czasy nakładzie 800 tys. egzemplarzy. Trudno dzisiaj zweryfikować te dane, 

jednak mimo to była to wówczas gazeta o ogromnym zasięgu. Ten masowy festiwal 

propagandy przyciągał co roku do chorzowskiego parku dziesiątki tysięcy ludzi. 

Organizowano loterie, konkursy, pokazy gimnastyczne prezentowane przez 2000 

gimnastyków, turnieje sportowe i mecze. Nie bez znaczenia była możliwość konsumpcji: 

„organizatorzy przygotowali 500 obficie zaopatrzonych bufetów, 100 samochodów z 

kanapkami i napojami na koronie Stadionu Sląskiego, 11 kuchni polowych i 23 stoiska z 

wędlinami”18. Już wówczas kuszono uczestników reklamą 500 tys. porcji oraz „wyszynkiem 

piwa tyskiego i zabrzańskiego”19. Zapoczątkowana w ten sposób tradycja przetrwała również 

do dzisiaj - wielkie imprezy miejskie mają dziś przede wszystkim charakter jarmarczno - 

biesiadny. 

 

7. Internet. Od rekultywacji mody na śląską tradycję, przez internetowe 

memy, do zjawiska rosnącej popularności śląskiego dizajnu 

 

Ostanie lata, wraz z rosnącą popularnością portali społecznościowych, wskazują na 

coraz większy zasięg oddziaływania przekazu internetowego w obszarze śląskiej kultury 

masowej. Wokół różnie rozumianej „śląskości” gromadzą się wielotysięczne rzesze 

internautów. „Kształtowanie współczesnej śląskości odbywa się w sieci wszystkimi 

dostępnymi tam sposobami: prezentacją, publikacją tekstów i obrazów, dyskusją, blogiem, 

rozmowami tekstowymi i głosowymi, konferencjami, emisją strumieniową, pobieraniem i 

wymianą plików tekstowych, dokumentów, obrazów, plików dźwiękowych i 

                                                           
17 Ligęza, J, M, Żywirksa, Zarys kultury górniczej, Wydawnictwo Śląsk, 1964. 
18 Broszura Święto Trybuny Robotniczej,10-11 wrzesień 1966. 
19 Tamże. 



audiowizulanych”20. Dobrym przykładem szybkiej i masowej kariery związanej z przestrzenią 

śląską jest fan page „Śląski suchar na dzisiej” prezentujący popularne internetowe memy 

tłumaczone na język śląski. Już w pierwszym tygodniu od powstania zgromadził 40 tys. 

fanów - obecnie ma ich już ponad 82 tys. Coraz częściej właśnie w internecie mają swoje 

początki przedsięwzięcia związane ze śląskim dizajnem21, od projektów architektonicznych, 

przez projekty koszulek i innych gadżetów, aż po stylizacje modowe. Z jednej strony można 

przypuszczać, że takie zjawisko może być dyktowane powodami czysto komercyjnymi, z 

drugiej jednak warto odnotować fakt, iż powstanie rynku sprzedaży „śląskiego dizajnu” 

również świadczy o jego olbrzymim zasięgu i popularności. 

 

8. Podsumowanie 

 

Zjawiska związane z kulturą masową na terenie województwa śląskiego to ogromny 

obszar badawczy, jak dotąd jeszcze nawet nie muśnięty przez socjologów. Co więcej, 

wyczerpanie tematu wymagałoby pracy specjalistów z wielu dziedzin, z uwagi na zakres 

zjawisk oraz ich historyczne konteksty. W niniejszym artykule zaledwie zarysowaliśmy 

wybrane elementy tej problematyki, wskazując na najciekawsze, najbardziej znaczące czy też 

najczęściej występujące zjawiska. Dokonując wyboru staraliśmy się jednak uwypuklić te 

przestrzenie aktywności społecznej, w której kultura masowa, w naszym przekonaniu, miała 

nie dający się przecenić wpływ na kształtowanie się tej regionalnej społeczności, na sposoby 

ich postrzegania świata i swego w nim miejsca. Ze wszystkimi pozytywnymi, jak i 

negatywnymi, konsekwencjami tego faktu. Przecież z jednej strony masowe akcje 

propagandowe oraz swoisty styl ich realizacji nauczyły pokolenia mieszkańców Górnego 

Śląska uczestnictwa w kulturze popularnej, pozbawiając ich jednocześnie potrzeb 

konsumowania kultury wyższej. Z drugiej jednak strony to właśnie zjawiska kultury masowej 

obudziły regionalną świadomość, co obecnie możemy obserwować w najszybciej 

ewoluującym narzędziu kultury masowej, jakim jest internet. Bo jak pisał słynny śląski 

publicysta Michał Smolorz: „Medium internetu, jako wolne od kierowniczego zarządzania, od 

redakcji prowadzących własną politykę, od wyników ekonomicznych, które trzeba osiągać, 

by zadowolić wydawcę, jest bez wątpienia żyzną glebą, na której ziarno nowego myślenia o 

Śląsku znakomicie plonuje”22. 

                                                           
20 Smolorz Michał, Śląsk Wymyślony, Antena Gornośląska Katowice 2012, str 274. 
21 Małkowski Tomasz, Klinkier i styropian zabijają śląski dizajn, Gazeta Wyborcza. 06.03.2008. 
22 Smolorz Michał, Śląsk Wymyślony, Antena Gornośląska Katowice 2012, str 275. 
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Joanna Pakuza 

Liga katolicka 

 

Liga Katolicka była stowarzyszeniem, które istniało w ramach akcji katolicko-

społecznej. Jej pomysłodawcami byli przede wszystkim papieże Pius X oraz Pius XI 

(encyklika Ubi arcano Dei z 1922 roku, w której Ojciec Święty pisał m.in.: „pochwalamy 

towarzystwa duchownych i świeckich, one związki katolickie, (…)”, przyczyniające się do 

szerzenia Królestwa Chrystusowego)1. W założeniach Liga miała być apolityczna i 

ponadpartyjna, za jej cel główny uznano pogłębienie znajomości prawd wiary katolickiej 

wśród jej członków oraz wdrażanie ich do apostolatu świeckich. Liga Katolicka stanowiła 

organizacyjną i doktrynalną podstawę późniejszej Akcji Katolickiej. 

 

1. Liga katolicka w Polsce 

 

Za początek Ligi Katolickiej w Polsce uznaje się uchwałę o jej powołaniu w 1919 

roku na konferencjach Episkopatu w Częstochowie i Gnieźnie. W 1921 roku na II Zjeździe 

Katolickim w Bydgoszczy apelowano do ordynariuszy o organizowanie katolików w ramach 

Ligi Katolickiej. W 1927 roku Liga Katolicka istniała w Polsce już w 11 diecezjach, a w 

innych była w trakcie organizacji. Wyróżniano zasadniczo jej dwa rodzaje: typ poznański i 

warszawski. Do 1934 roku Ligę Katolicką ostatecznie związano organizacyjnie z Akcją 

Katolicką. 

 

 

 

 

                                                           
1 Por. „Tak samo pochwalamy towarzystwa duchownych i świeckich, one związki katolickie, mające 
na celu popieranie misji pośród pogan, przyczyniające się do szerzenia Królestwa Chrystusowego i do 
niesienia zbawienia wiecznego jak i pomyślności doczesnej narodom pogańskim. Pochwalamy dalej 
stowarzyszenia młodzieży, których liczba wciąż wzrasta razem z nabożeństwem do Najśw. Maryi 
Panny, i Najśw. Sakramentu na podstawie życia z wiary, czystości obyczajowi i miłości braterskiej. 
Dochodzą jeszcze inne stowarzyszenia męskie i żeńskie, w pierwszym rzędzie związki 
eucharystyczne, starające się o częstsze i uroczystsze nabożeństwa Najśw. Sakramentu i o urządzanie 
wspaniałych procesji po ulicach miast, oraz komitety zjazdów, już to diecezjalnych, już to 
narodowych lub międzynarodowych, na które przybywają przedstawiciele prawie wszystkich 
narodów, połączonych wspólną wiarą i modlitwą, wspólnym nabożeństwem i wspólnym udziałem 
dóbr niebieskich w jedną cudowną całość (…).Otóż wszystkie te dzieła i wiele innych, których 
wyliczanie za wielebny czasu zajęto, nie tylko że należy utrzymać ale ze wszystkich sił coraz więcej 
rozszerzać, dodając nowe rzeczy zastosowane do potrzeb ludzi i stosunków” (Ubi arcano). 



2. Liga katolicka na Śląsku 

 

Sekretarzem generalnym Ligi Katolickiej na terenie Administracji Apostolskiej 

Śląska Polskiego był ks. Józef Gawlina, wikariusz parafii w Tychach, którego ks. August 

Hlond mianował na to stanowisko dn. 7 lipca 1924 roku. W liście skierowanym do przyszłego 

Biskupa Polowego Wojska Polskiego wyrażał nadzieję, że Liga Katolicka przyczyni się do 

odbudowy religijnej Górnego Śląska. Ksiądz Hlond przedstawił zasady funkcjonowania Ligi 

Katolickiej i jej cele w diecezji katowickiej w swoim liście pasterskim z marca 1924 roku. 

Wymienił wśród nich potrzebę pogłębienia i obrony wiary, naprawę życia społecznego w 

myśl zasad chrześcijańskich, obronę moralności chrześcijańskiej i współpracę wiernych z 

duchowieństwem. Liga Katolicka miała zastąpić dawne stowarzyszenia mężów, rolników, 

robotników i innych związków bez naruszenia ich wewnętrznych struktur. Filarem Ligi miało 

stać się Katolickie Stowarzyszenie Mężów. Ks. August Hlond zaprosił do uczestnictwa w 

działalności Ligi także nauczycielstwo, a szczególnie wszystkie sodalicje mariańskie 

młodzieńców i dziewcząt. 

 

Kalendarz Ligi Katolickiej 1926 rok 
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dr Anna Runge 

Ludność województwa śląskiego 

 

Decydującym czynnikiem zmian ludnościowych zachodzących na obszarze 

obecnego województwa śląskiego był historyczny proces rozwoju rynku pracy na pograniczu 

Śląska i Małopolski. Występowanie surowców mineralnych (m.in. rud srebra, ołowiu, cynku) 

spowodowało, iż osadnictwo rozwijało się tutaj już w średniowieczu. Zalążek obecnej 

konurbacji katowickiej tworzyły feudalne miasta stref zewnętrznych i obrzeża obecnego 

rdzenia konurbacji. Natomiast całe centrum konurbacji jeszcze w końcu XVIII wieku, nie 

posiadało ani jednego miasta powyżej 3 tys. mieszkańców (Rajman 1977). Intensyfikacja 

rozwoju osadniczego oraz zaludnienia nastąpiła w drugiej połowie XVIII wieku wraz z 

rozpoczęciem eksploatacji złóż węgla kamiennego na skalę przemysłową. Do połowy wieku 

XIX w wyniku kapitalistycznej industrializacji w centralnej części dzisiejszej konurbacji  

powstało luźne skupienie drobnych ośrodków górniczo-hutniczych. W drugiej połowie XIX 

wieku, pod wpływem rozwoju transportu kolejowego i postępu technicznego w przemyśle, 

zaczęły się one przekształcać w potężny kompleks miejsko-przemysłowy (Długoborski 1967, 

Rajman 1977). Z uwagi na fakt, iż impulsy rozwojowe pochodziły z Zachodu (Prusy, później 

Niemcy) szybciej wzrastało zaludnienie centralnej i zachodniej części obecnej konurbacji 

katowickiej, zaś wolniej ‒ ośrodków Zagłębia Dąbrowskiego (Runge 2011). Szybko 

rozwijający się rynek pracy powodował konieczność uzupełniania niewielkich miejscowych 

zasobów pracy poprzez imigrację pracowników spoza [[Górny Śląsk|Górnego Śląska]]. Skala 

rozwoju gospodarczego powodowała, iż od końca XVIII wieku aż po lata 80. XX wieku 

nieprzerwanie trwał napływ ludności na tutejszy rynek pracy. Nowa sytuacja polityczna w 

Europie po I wojnie światowej umożliwiła odrodzenie Państwa Polskiego, w skład którego w 

1922 roku weszło województwo śląskie. 

 

1. Historyczne zmiany terytorialne oraz zaludnienia województwa 

 

Województwo śląskie zaczęło formalnie funkcjonować w 1922 roku. Obejmowało 

ono wschodnią część Górnego Śląska (powiaty katowicki, świętochłowicki, lubliniecki, 

tarnogórski, rybnicki, pszczyński) oraz Śląsk Cieszyński (powiaty bielski i cieszyński), 

(Wanatowicz 1996). W 1921 roku ziemie te zamieszkiwało prawdopodobnie 1 145 tys. osób 

(Serafin 1996). Spis ludności z 1931 roku wykazał 1 295 tys. mieszkańców województwa. 



Gęstość zaludnienia wynosiła 288 osób na km², a zatem  była znacznie wyższa od średniej 

krajowej (83 osoby na km²). W miastach powiatów katowickiego czy świętochłowickiego 

gęstość zaludnienia osiągała poziom 2,5 tys. osób na km² , przy czym w Katowicach sięgała 

3,0 tys. a w Chorzowie 4,0 tys. osób na km² .  

Jednak z uwagi na wcześniejszą przynależność poszczególnych części nowo 

powstałego województwa do różnych organizmów państwowych, charakteryzowało się ono 

ograniczonym stopniem zintegrowania wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. 

Granica stanowiła barierę dla wielu powiązań nie tylko w obrębie województwa ale i w 

obrębie formującej się konurbacji (Kłosowski, Runge 1999). 

W latach 1922‒1931 następował szybki wzrost zaludnienia, zarówno wskutek 

wysokiego przyrostu naturalnego, jak i intensywnego napływu migracyjnego. Wysoki 

przyrost naturalny, zwłaszcza w latach 1922-1925, spowodowany był kompensatą urodzeń po 

I wojnie światowej oraz po powstaniach śląskich. Z kolei rozwój przemysłu, w tym zwłaszcza 

górnictwa węglowego, przyczyniał się do rozwoju atrakcyjnego rynku pracy, na który 

napływali pracownicy, zwłaszcza z obszarów wiejskich sąsiednich województw. W rezultacie 

ludność województwa charakteryzowała się młodością demograficzną ‒ w 1931 roku aż 

41,5% ogólnej liczby ludności stanowiła grupa dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia, zaś 

zaledwie 6,9% ludności było w wieku 60 i więcej lat (Serafin 1996). Sprzyjały temu zarówno 

tendencje demograficzne (wspomniana powojenna kompensata urodzeń, jak i napływ 

migracyjny, przede wszystkim młodej ludności poszukującej tu pracy), jak i utrzymujący się 

tradycjonalizm norm społecznych i powszechna religijność społeczeństwa. Tradycyjną śląską 

rodzinę charakteryzował patriarchat ‒ mężczyzna utrzymywał rodzinę pracując w przemyśle, 

zaś kobieta generalnie zajmowała się domem i dziećmi nie pracując zawodowo. Sprzyjało to 

wyższej dzietności kobiet. W 1931 roku ludność w wieku produkcyjnym (18‒59 lat dla kobiet 

i 18‒64 lata dla mężczyzn) stanowiła 57,4%. Struktura zawodowa ludności w poszczególnych 

obszarach wchodzących w skład województwa śląskiego wyraźnie się różniła. W części 

górnośląskiej województwa większość ludności pracowała w górnictwie i przemyśle (54,6% 

ogółu pracujących w 1931 roku). Natomiast Śląsk Cieszyński wciąż w dużej mierze 

utrzymywał rolniczy charakter, gdyż w rolnictwie pracowało 36,2% ludności, jednak przy 

znacznym udziale przemysłu (35,6% pracujących), (Serafin 1996).   

W latach 1922‒1931 najbardziej dynamicznie wzrastało zaludnienie Katowic ‒ z 50 

tys. do 126 tys., tj. 2,5-krotnie. Po wybudowaniu linii kolejowej (1846 r.) Katowice stały się 

atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji przemysłowych (Gwosdz 2004). W rezultacie w 

1865 roku uzyskały prawa miejskie, zaś w 1922 roku ‒ status stolicy województwa ‒ 



przejmując tym samym wiodącą rolę w regionie. Jednak w latach 30. XX wieku dynamika 

zmian demograficznych w województwie śląskim wyraźnie osłabła, co wynikało zarówno ze 

stopniowego obniżania się poziomu przyrostu naturalnego, ale także ze zmniejszenia się 

napływu migracyjnego w warunkach kryzysu gospodarczego. W przeddzień II wojny 

światowej województwo śląskie liczyło 1 407,7 tys. mieszkańców, przy gęstości zaludnienia 

306 osób na km².      

Stosunkowo krótkim epizodem było funkcjonowanie w latach 1946-1950 

województwa śląsko-dąbrowskiego, które obejmowało obszar byłego województwa 

śląskiego, słabiej zaludnionych zachodnich powiatów byłego województwa kieleckiego oraz 

rejencji opolskiej. Powierzchnia tego województwa w stosunku do przedwojennego 

województwa śląskiego była prawie 4-krotnie większa (w 1938 r. 4230 km2, zaś w 1946 r. 15 

369 km²), a zamieszkiwało je 2 362 tys. osób, co dawało 154 osoby na km2. Był to jednak 

okres bardzo złożonych procesów dokonujących się zwłaszcza w części górnośląskiej i 

opolskiej, związanych z wysiedlaniem ludności niemieckiej i zasiedlaniem tych ziem przez 

napływającą ludność polską (ok. 420 tys. osób). Proces wysiedleń przeprowadzony został 

przez władze polskie bardzo nieudolnie, rodząc wiele dramatów osobistych i rodzinnych 

(Rykiel 1988). Mimo tych intensywnych przemieszczeń wciąż dominowała tu ludność 

autochtoniczna. Na obszarze Górnego Śląska szybki wzrost zaludnienia następował [[Miasta 

województwa śląskiego|głównie w miastach]], przez co z jednej strony wzrastał poziom 

urbanizacji tego obszaru (udział ludności miejskiej zwiększył się z 44,4% w 1946 r. do 63,2% 

w 1950 r.), zaś z drugiej strony wkrótce doprowadził on do wyczerpania pojemności 

demograficznej miast z uwagi na zbyt słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego. Ponad 

40% substancji mieszkaniowej pochodziło sprzed 1918 roku a ponadto wzrastała uciążliwość 

życia w środowisku zdegradowanym przez przemysł (Rajman 1977). Dlatego też w latach 50. 

XX wieku realizowano plan rozwoju stref zewnętrznych formującej się konurbacji 

katowickiej. 

W 1951 roku utworzono województwo katowickie, do którego włączony został 

okręg częstochowski. W wyniku oddzielenia się województwa opolskiego powierzchnia 

województwa katowickiego uległa znacznemu zmniejszeniu (do 9400 km²), jednak liczba 

ludności zwiększyła się do 2 820 tys. osób, przez co gęstość zaludnienia osiągnęła 300 osób 

na km². Od tej pory nasilał się proces wzrostu demograficznego miast i rozwój złożonych 

układów osadniczych, takich jak konurbacja katowicka, konurbacja rybnicka, aglomeracja 

częstochowska oraz aglomeracja Bielska-Białej. Motorem procesów urbanizacji był rozwój 

przemysłu, stąd też traktowano je raczej jako okręgi przemysłowe (Wrzosek 1972). 



Najważniejszymi czynnikami różnicowania się dynamiki zaludnienia województwa 

katowickiego w latach 1950‒1965 były: 

• aktywizacja przemysłowa starych ośrodków i okręgów przemysłowych (Bielsko-

Biała, Częstochowa, Jaworzno, konurbacja rybnicka, obrzeżna strefa Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego; 

• rozwój nowych gałęzi przemysłu chemicznego i energetycznego (m.in. Zdzieszowice, 

Kędzierzyn-Koźle, Oświęcim, Blachownia Śląska);  

• deglomeracja GOP (Tychy, Pyskowice, Ząbkowice), (Kłosowski, Runge 1999).  

W 1965 roku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym zamieszkiwało 2 160 tys. osób, w 

Częstochowskim Okręgu Przemysłowym 538,8 tys. osób, w Rybnickim Okręgu Węglowym 

348,1 tys. osób, zaś w Bielskim Okręgu Przemysłowym 204,2 tys. osób. Nasilił się poziom 

aktywizacji zawodowej ludności w przemyśle, zwłaszcza poza GOP-em, gdyż w Gop-ie 

poziom ten już był wysoki. W zaludnieniu postępował zatem proces koncentracji 

przestrzennej, zaś w zatrudnieniu ‒ proces dekoncentracji przestrzennej polegający na 

wzroście znaczenia rynków pracy poza GOP-em.  

Proces niwelowania różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy poszczególnymi 

częściami województwa przebiegał ze słabym nasileniem, bowiem inwestycje przemysłowe 

lokowane były w obrębie już istniejących okręgów przemysłowych i układów osadniczych. 

Stopniowo jednak wyrównywał się poziom urbanizacji i industrializacji na obszarze 

województwa (Berezowski 1980, Dziadek 1988). Wskutek utrzymującego się intensywnego 

napływu migracyjnego młodej ludności do pracy w rozwijającym się przemyśle oraz dzięki 

przyrostowi naturalnemu liczba ludności województwa katowickiego w 1973 roku osiągnęła 

3 862 tys. mieszkańców. W latach 1950‒1975 najbardziej dynamicznie rozwijały się 

Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski i Tychy (Dziadek 1977). W 1975 roku kolejna reforma 

podziału administracyjnego kraju zmieniła kształt województwa katowickiego z 

południkowego na równoleżnikowy zasadniczo zmniejszając jego powierzchnię poprzez 

odłączenie województw bielskiego i częstochowskiego. W obrębie nowego województwa 

wyróżniono regiony: katowicki, rybnicki, zawierciańsko-tarnogórski oraz olkusko-

jaworznicki (Litewka 1979). W rozwoju demograficznym dostrzeżono wyraźną prawidłowość 

(Runge 1999), iż południowo-zachodnia część województwa katowickiego cechowała się 

szybszym rozwojem demograficzno-społecznym (zwłaszcza w konurbacji rybnickiej), zaś 

północno-wschodnia część wykazywała stagnację zaludnienia bądź nawet spadek liczby 

ludności (zwłaszcza w regionie zawierciańskim). Ponadto stwierdzono, iż mimo jednolitości 

funkcjonalnej konurbacji katowickiej poszczególne miasta, w warunkach zróżnicowanej 



intensywności napływu migracyjnego, charakteryzowały się różnym składem społeczno-

zawodowym ludności (Jałowiecki 1985). Zaznaczał się wyraźny podział na miasta „stare” i 

„nowe”. Różnice społeczne widoczne były nawet w obrębie dzielnic poszczególnych miast. 

W miastach starych utrzymywał się model społeczności tradycyjnej kultywującej powiązania 

rodzinne i utrzymującej stosunki sąsiedzkie charakterystyczne dla społeczności lokalnych. 

Tak zasadnicze zmiany podziału administracyjnego utrudniają znacznie analizę 

procesów ludnościowych wykazujących zmienność w czasie i w przestrzeni. W celu 

umożliwienia porównywalności zmian demograficznych w czasie w dalszej analizie 

uwzględniono także obszary, które wchodzą w skład obecnego województwa śląskiego.  

W latach 1978‒1988 liczba ludności na obszarze województwa śląskiego zwiększyła 

się z 4 537,8 tys. do 4 900,1 tys. osób tj. o 8,0%. W tym samym czasie w kraju dynamika 

zaludnienia była podobna i wynosiła 8,1%. Szybko wzrastała liczba ludności miast z 3 625,7 

tys. do 3 966,4 tys. osób, tj. o 9,4%, ale wzrost zaludnienia występował także na obszarach 

wiejskich (o 2,6%). W tym samym czasie liczba ludności wiejskiej w kraju wykazywała 

spadek o -0,9%. Na obszarze województwa śląskiego spadkiem zaludnienia charakteryzowały 

się jedynie obszary wiejskie jego północno-wschodniej części. Miasta były motorem 

napędowym rozwoju demograficznego a poziom urbanizacji na obszarze obecnego 

województwa śląskiego wyrażający się udziałem ludności mieszkającej w miastach był 

wysoki i wciąż wzrastał (z 79,9% do 81,0%), (Runge 2010). Zaznaczało się przy tym 

przestrzenne zróżnicowanie tendencji rozwoju demograficznego: na południe od linii 

wyznaczonej przez Gliwice i Dąbrowę Górniczą występował rozległy obszar wzrostu 

demograficznego (poza obrzeżnymi gminami Rudnik, Pietrowice Wielkie, Krzanowice, 

Gorzyce, Ujsoły, Koszarawa), zaś obszary położone na północ od wspomnianej linii, 

charakteryzowały się zróżnicowanymi tendencjami przemian demograficznych. Wzrost 

zaludnienia występował na obszarze pomiędzy Tarnowskimi Górami a Lublińcem i 

Częstochową oraz spadek zaludnienia na większości pozostałych obszarów (Runge 2010).  

Najbardziej rozległy obszar wzrostu demograficznego tworzyły konurbacje 

katowicka i rybnicka. Te dwa obszary były w latach 70. XX wieku nasycane inwestycjami 

przemysłowymi przyciągającymi imigrantów. Największymi inwestycjami były kopalnie 

węgla kamiennego w Tychach, Miedźnej a przede wszystkim w miastach Rybnickiego 

Okręgu Węglowego, FSM w Tychach, Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Z kolei 

pełnienie przez wiele miejscowości Beskidu Śląskiego funkcji letniskowych dla mieszkańców 

konurbacji przy dogodnym połączeniu komunikacyjnym (tzw. „Wiślanką”), a zwłaszcza 

nadanie niektórym z nich funkcji uzdrowiskowych, co sprzyjało rozwojowi zaludnienia. 



Wzrost zaludnienia wykazywały też miasta pełniące funkcje administracyjne stolic 

województw a także rozwijające przemysł (Bielsko-Biała, Częstochowa), czy spełniające 

funkcje subregionalne (Racibórz, Lubliniec). W okresie tym zarysowały się już jednak 

obszary depresji demograficznej zwłaszcza na obszarach wiejskich północno-wschodniej 

części obecnego województwa śląskiego charakteryzujących się silnym odpływem 

migracyjnym młodej ludności. W latach 1988‒1998 dynamika procesów demograficznym 

znacznie osłabła.    

             W województwie śląskim zanotowano spadek zaludnienia z 4900,1 tys. do 4797,7 

tys. osób, tj. o -2,1%, podczas gdy w tym samym czasie w kraju nastąpił wzrost zaludnienia o 

2,1%. Wyraźny spadek liczby ludności wystąpił w miastach (o -3,9%), natomiast obszary 

wiejskie wykazały wzrost zaludnienia o 5,7%. Na tak znaczną dynamikę zaludnienia na wsi 

wpłynęły dokonujące się głównie w woj. katowickim (wzrost zaludnienia na wsi o 10,2%) 

zmiany administracyjne polegające na wydzielaniu się obszarów wiejskich w poprzednich 

okresach włączonych administracyjnie w obręb miast (np. wydzielenie z Tychów gmin 

wiejskich Bojszowy, Kobiór, Wyry, z Mysłowic gminy Chełm Śląski czy z Wodzisławia 

Śląskiego gminy Marklowice). W mniejszym stopniu na wzrost zaludnienia obszarów 

wiejskich wpłynął także napływ migracyjny ludności z miast. W pierwszej kolejności były to 

osoby, które utraciły miejsca pracy w mieście, zaś w późniejszym okresie napływała ludność 

zamożniejsza, która przenosiła miejsce zamieszkania na wieś nie tracąc więzi funkcjonalnych 

z miastem. Obszary wiejskie woj. bielskiego wykazały wzrost zaludnienia o 4,8%. Tu zmiany 

administracyjne obejmowały wydzielanie się gmin wiejskich z obrębu miast (gmina wiejska 

Goczałkowice wydzielona z miasta Pszczyna oraz korekta granic administracyjnych w 1998 r. 

między miastem Pszczyna a gminą wiejską Pszczyna na korzyść wsi). Z kolei wieś woj. 

częstochowskiego przestała tracić ludność notując stagnację zaludnienia. Działanie ustawy o 

samorządzie terytorialnym spowodowało procesy kompensacyjne po wielu odgórnie 

narzuconych zmianach administracyjnych w okresie centralnego sterowania, a także dało 

możliwość restytucji samodzielności administracyjnej jednostek terytorialnych.  

Obszary notujące wzrost zaludnienia uległy znacznemu skurczeniu, ograniczając się 

do południowej części województwa, w tym głównie do aglomeracji bielskiej i obszarów 

położonych pomiędzy Bielsko-Białą a konurbacją rybnicką. Z dużym nasileniem regres 

zaludnienia wystąpił w miastach konurbacji katowickiej od Gliwic przez Katowice po 

Sosnowiec oraz od Katowic w kierunku północnym aż po gminy wiejskie Łazy i Siewierz. 

Obszary depresji demograficznej pojawiły się nawet w dawnym obszarze wzrostu 

demograficznego na wschód i południe od Katowic. Rozległy obszar nieco słabszego spadku 



zaludnienia otacza konurbację katowicką od zachodu (Zbrosławice, Pyskowice, Rudnik, 

Wielowieś) i północnego zachodu, obejmując powiat lubliniecki. Przyczyną diametralnej 

zmiany kierunku rozwoju demograficznego należy upatrywać w silnym osłabieniu rynku 

pracy, który był magnesem przyciągającym migrantów (Runge 2010).  

W 1998 r. utworzone zostało województwo śląskie z obszaru trzech byłych 

województw:  

• katowickiego, za wyjątkiem jego wschodniej części, która znalazła się w obrębie woj. 

małopolskiego (miasto Bukowno, miasta i gminy: Brzeszcze, Chrzanów, Libiąż, 

Olkusz, Trzebinia, Wolbrom oraz gminy wiejskie: Babice, Bolesław, Klucze) a także 

miasto Sławków, które jednak powróciło do woj. śląskiego w 2002 r.; 

• bielskiego, za wyjątkiem jego wschodniej części, obejmującej cały obecny powiat 

oświęcimski i wadowicki oraz znaczną część powiatu Suchej Beskidzkiej; 

• częstochowskie za wyjątkiem gmin Gidle, Żytno oraz powiatu Pajęczno, które weszły 

w skład woj. łódzkiego, a także powiatu Olesno, który znalazł się w obrębie woj. 

opolskiego. 

Struktura wewnętrzna województwa śląskiego jest zatem silnie zróżnicowana, gdyż 

poszczególne jego obszary charakteryzowały się różną gęstością zaludnienia, zróżnicowanym 

tempem zmian demograficznych oraz nasileniem procesu urbanizacji (Runge 2010). 

Największy obszar woj. śląskiego stanowi byłe woj. katowickie obejmując 46,9% ogólnej 

powierzchni, niewiele mniejszy (35,2%) jest udział woj. częstochowskiego, zaś najmniejszy 

obszar zajmuje byłe woj. bielskie (17,9% powierzchni woj. śląskiego). Jednak większe 

dysproporcje zaznaczają się w zakresie wielkości wniesionego przez te trzy województwa 

udziału w zaludnieniu. Wyraźnej dominacji byłego woj. katowickiego obejmującego aż 

73,7% ogólnej liczby ludności woj. śląskiego, towarzyszy niewielki i zbliżony do siebie 

udział dwóch pozostałych województw (12,6% i 13,8%). Wskazuje to jednocześnie jak silna 

jest koncentracja przestrzenna ludności na obszarze byłego woj. katowickiego, które skupia 

3/4 potencjału demograficznego, zajmując mniej niż połowę powierzchni. 

 

2. Podstawowe cechy współczesnego rozmieszczenia ludności województwa 

 

W 2012 roku województwo śląskie liczyło 4 615,9 tys. mieszkańców, co stanowiło 

12,0% ludności kraju. Aż 77,6% ludności województwa zamieszkuje w miastach, zaś na 

obszarach wiejskich ‒ pozostałe 22,4% ludności. Dla porównania ‒ 60,6% ludności Polski 



mieszka w miastach. Województwo śląskie 

jest najgęściej zaludnionym województwem 

w kraju, gdyż gęstość zaludnienia wynosi tu 

374 osoby na 1 km2 i wyprzedza w tym 

względzie województwo małopolskie (221 

osób na 1 km2) oraz średnią krajową (122 

osoby na  km²).  

Rozmieszczenie ludności na 

obszarze województwa śląskiego jest jednak 

nierównomierne (ryc. 1). Gęstość 

zaludnienia waha się w miastach od 4 029 

osób na 1 km² w Świętochłowicach i 3 369 

osób na 1 km2 w Chorzowie do 63 osób na 

1 km² w mieście Woźniki i 92 osób na 1 km² 

w mieście Koziegłowy, przy średniej 

gęstości zaludnienia w miastach wynoszącej 

945 osób na 1 km². Średnia gęstość 

zaludnienia na obszarach wiejskich osiąga 121 osób na 1 km², wahając się od 580 osób na 1 

km² w Buczkowicach oraz w gminach Jejkowice 499 i Świerklany 497 osób na 1 km² do  

poniżej 40 osób na 1 km² w gminach północno-wschodniej części województwa 

wykazujących najsłabsze zaludnienie: (Koniecpol 34, Szczekociny 37, Żarnowiec 38 oraz 

Irządze 39 osób na 1 km²). Wiele obszarów wiejskich posiada zatem znacznie wyższą gęstość 

zaludnienia niż średnia krajowa. 

Jeśli uporządkujemy poszczególne miasta i gminy wiejskie według gęstości 

zaludnienia to otrzymamy szereg pozwalający stwierdzić, iż połowa ludności województwa 

(49,8% ogółu ludności) zamieszkuje na zaledwie 10,4% jego powierzchni. Natomiast na 

połowie obszaru województwa (50,3% całkowitej powierzchni) zamieszkuje tylko 10,0% jego 

ludności. Świadczy to o silnej koncentracji przestrzennej ludności. Jej przyczyną był silny 

rozwój przemysłu na bazie węgla kamiennego, który spowodował powstanie i rozwój dwóch 

największych skupisk ludności, a mianowicie konurbacji katowickiej i rybnickiej. 

Ewenementem zaludnienia województwa śląskiego jest bowiem występowanie na jego 

obszarze aż czterech złożonych układów osadniczych, tj. konurbacji katowickiej i rybnickiej 

oraz aglomeracji Bielska-Białej i Częstochowy.   

Ryc. 1. Gęstość zaludnienia w gminach 
województwa śląskiego w 2012 roku 



Największym skupiskiem ludności i zarazem największym układem osadniczym jest 

konurbacja katowicka, której rdzeń tworzy 9 dużych miast oraz 7 miast średniej wielkości. 

Obejmują one obszar 1271 km² zamieszkany łącznie przez 2 009,6 tys. osób. Średnia gęstość 

zaludnienia w rdzeniu konurbacji wynosi 1 581 osób na 1 km². Strefę wewnętrzną konurbacji 

tworzy 13 miast małych i średnich zamieszkałych łącznie przez 268,7 tys. osób na 490 km² 

(548 osób/km²), zaś w strefie zewnętrznej rozciągają się obszary wiejskie oraz miasta małe 

zamieszkałe łącznie przez 203,2 tys. osób, przy czym najgęściej zaludnione obszary strefy 

zewnętrznej obejmują 105,9 tys. mieszkańców na 461 km² (230 osób/km²). Konurbacja 

katowicka, z pominięciem najsłabiej zaludnionych obszarów wiejskich jej zewnętrznej części, 

skupia zatem 2 384,2 tys. ludności tj. 51,7% ogółu ludności województwa na 18,0% jego 

powierzchni, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 1073 osoby na 1 km² (tab. 1). 

Drugi złożony układ osadniczy tworzy konurbacja rybnicka, w skład której wchodzi 

1 miasto duże (Rybnik), 6 miast średniej wielkości oraz 4 miasta małe i liczne obszary 

wiejskie. Łącznie konurbację tę zamieszkuje 670,6 tys. osób. Uwzględniając jednak tylko 

zwarty przestrzennie obszar gęstego zaludnienia należy stwierdzić, iż koncentruje ona 633,2 

tys. osób zajmując przy tym 1097 km² powierzchni, co stanowi średnią gęstość zaludnienia 

577 osób/ km². Jednak ¾ tego potencjału przypada na rdzeń i strefę wewnętrzną konurbacji 

rybnickiej (482,8 tys. ludności na 508 km², co daje  948 osób na 1 km²). 

Znaczne skupiska ludności tworzą także układy aglomeracyjne Bielska-Białej oraz 

Częstochowy. Zdelimitowana w literaturze geograficznej aglomeracja Bielska-Białej 

obejmuje miasta Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Wilamowice a także 

gminy wiejskie Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Jasienica, Kozy, 

Porąbka, Wilamowice i Wilkowice (Spórna 2012) zamieszkane łącznie przez 333,6 tys. osób. 

Jednak obszary o gęstym zaludnieniu rozciągają się dalej na zewnątrz wskazanego układu 

aglomeracyjnego, łącząc się z gęsto zaludnionym obszarem żywieckim na południowym-

wschodzie oraz z obszarami konurbacji rybnickiej na zachodzie. Rozszerzając zatem 

omawiane skupisko ludności na miasto Żywiec i jego bezpośrednie zaplecze oraz po gminy 

Chybie i Skoczów na zachodzie należy stwierdzić, iż obszar ten zamieszkuje łącznie 468,4tys. 

ludności na 1034 km² powierzchni, co daje  453 osoby na 1 km². 

Nieco większym skupiskiem ludności jest aglomeracja częstochowska. 

Charakteryzuje się ona silną dominacją Częstochowy. Obejmuje także małe miasta 

Blachownia i Kłobuck oraz gęsto zaludnione gminy wiejskie wokół Częstochowy 

Blachownia, Kłobuck, Kamienica Polska,  Konopiska, Mstów, Mykanów, Poczesna, Rędziny, 

Starcza i Wręczyca Wielka). Obszar ten  zamieszkuje łącznie 353,3 tys. ludności na 1013 km² 



powierzchni, co daje  349 osób na 1 m². Pozostałe obszary wiejskie

częstochowskiej (Olsztyn, Kłomnice, Janów, Kruszyna

aglomeracja obejmuje 385,3 tys. mieszka

poprzez gminę Poraj z niewielkim skupiskiem lud

Poręba i Zawiercie. Łącznie skupisko to obejmuje 104,1 tys. mieszka

na 1 km². Tak wyróżnione skupiska ludno

i aglomeracji obejmują łącznie 3943,3 tys. ludno

województwa na 45,6% całkowitej jego powierzchni.

Najsłabiej zaludnione s

śląskiego, od gminy Kruszyna na północy po gmin

Olsztyn na zachodzie po gmin

powierzchni województwa ślą

zaludnienia całego województwa. Słabe zaludnien

województwa, zarówno na północnym

gminy Przystajń po gminę Rudnik) a tak

Tab. 1. Największe skupiska ludności w województwie 

W układzie powiatowym najwy

1000 osób/km², wykazują miasta na prawach powiatu (poza Rybnikiem i D

a wśród nich Świętochłowice 

zaludnionych należą powiaty: 

chni, co daje  349 osób na 1 m². Pozostałe obszary wiejskie

stochowskiej (Olsztyn, Kłomnice, Janów, Kruszyna) są słabiej zaludnione. Wraz z nimi 

aglomeracja obejmuje 385,3 tys. mieszkańców. Na południowym wschodzi

z niewielkim skupiskiem ludności utworzonym przez miasta Myszków, 

cznie skupisko to obejmuje 104,1 tys. mieszkańców i po

nione skupiska ludności stanowiące gęsto zaludnione obszary konurbacji 

cznie 3943,3 tys. ludności, co stanowi 85,4% ogółu ludno

województwa na 45,6% całkowitej jego powierzchni. 

Najsłabiej zaludnione są obszary północno-wschodniej częś

skiego, od gminy Kruszyna na północy po gminę Żarnowiec na południu oraz od gminy 

Olsztyn na zachodzie po gminę Szczekociny na wschodzie. Obszar ten obejmuj

ąskiego zamieszkuje łącznie 80,1 tys. ludności, co stanowi 1,7% 

zaludnienia całego województwa. Słabe zaludnienie wykazują także gminy obrze

równo na północnym-zachodzie (Miedźno, Popów, Lipie), na zachodzie (od 

 Rudnik) a także na południu (Rajcza, Ujsoły).    

Tab. 1. Największe skupiska ludności w województwie śląskim w latach 1988

W układzie powiatowym najwyższą gęstość zaludnienia, znacznie przekraczaj

 miasta na prawach powiatu (poza Rybnikiem i D

tochłowice ‒ 4029 osób/km² i Chorzów 3369 osób/k

 powiaty: wodzisławski (552 osób/km²), będziński (417 osó

chni, co daje  349 osób na 1 m². Pozostałe obszary wiejskie aglomeracji 

 słabiej zaludnione. Wraz z nimi 

ców. Na południowym wschodzie łączy się ona 

ci utworzonym przez miasta Myszków, 

ców i posiada 407 osób 

sto zaludnione obszary konurbacji 

ci, co stanowi 85,4% ogółu ludności 

ęści województwa 

arnowiec na południu oraz od gminy 

 Szczekociny na wschodzie. Obszar ten obejmujący 13,0% 

ci, co stanowi 1,7% 

e gminy obrzeżnych części 

no, Popów, Lipie), na zachodzie (od 

 

 

śląskim w latach 1988-2012 

 zaludnienia, znacznie przekraczającą 

 miasta na prawach powiatu (poza Rybnikiem i Dąbrową Górniczą), 

 4029 osób/km² i Chorzów 3369 osób/km². Do najgęściej 

(417 osób/km²) oraz 



mikołowski (409 osób/km²). Natomiast najmniejszą gęstość zaludnienia ‒ poniżej 100 

osób/km² wykazują powiaty kłobucki, lubliniecki i częstochowski.  

Gęstość zaludnienia w województwie śląskim maleje z 399 osób na km² w 1988 r. do 

374 osób na km² w 2012 r. Zmniejsza się także udział województwa w zaludnieniu kraju, z 

12,9% w 1988 r. do 12,5% w 1999 r. oraz do 12,0% w 2012 r. Wskazuje to na większe 

nasilenie niekorzystnych tendencji demograficznych w województwie śląskim w porównaniu 

do innych obszarów kraju. 

 

3. Składowe przyrostu rzeczywistego ludności 

  

3.1. Dynamika zaludnienia w latach 1999‒2012 

 

W rozwoju demograficznym 

województwa śląskiego wyróżnić można 

zatem okresy o odmiennych tendencjach 

przemian. Zasadniczo do roku 1988, 

następował wzrost zaludnienia, po czym w 

okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej 

zainicjowane zostały procesy stagnacji 

zaludnienia a wkrótce, pogłębiającego się 

regresu demograficznego.  

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony 

w 2002 roku ujawnił istotne różnice danych 

statystycznych z rzeczywistością w związku z 

czym Główny Urząd Statystyczny dokonał 

weryfikacji tych danych przeliczając je 

wstecz do 1999 roku. Dlatego też w celu 

zachowania porównywalności danych zmiany 

zaludnienia w kolejnym okresie przedstawiono dla lat 1999‒2012 (nie zaś 1998-2012). W 

latach 1999‒2012 nastąpił spadek liczby ludności województwa śląskiego z 4 776,9 tys. do 4 

615,8 tys., tj. o -161,0 tys. osób, tj. o -3,4%. Głęboki regres demograficzny objął miasta 

ogarnięte trudnościami w zakresie funkcjonowania ich rynków pracy. Gdy w 1988 r. liczba 

ludności miast woj. śląskiego sięgała blisko 4 mln osób, to w 2012 r. wynosiła ona 3,6 mln 

Ryc. 2. Dynamika zaludnienia w gminach 

województwa śląskiego w latach 1999‒2012. 



mieszkańców. W latach 1999‒2012 w miastach nastąpił spadek zaludnienia o -5,5%. 

Najdotkliwiej skutki transformacji ustrojowo-gospodarczej odczuły miasta konurbacji 

katowickiej (spadek zaludnienia o -6,4%) oraz Częstochowa (o -7,3%), nieco mniejszy 

spadek (o -3,0%) zanotowały miasta konurbacji rybnickiej, jednak w Jastrzębiu-Zdroju 

wyniósł on -6,4%, a w Raciborzu -7,7%. Lepiej poradziły sobie miasta aglomeracji bielskiej, 

gdzie spadek zaludnienia sięgnął tylko -1,0%.  

Wiele miast województwa śląskiego, w tym zwłaszcza konurbacji katowickiej 

podlega intensywnemu kurczeniu się demograficznemu (ryc. 2). Spadek zaludnienia o 10% 

wystąpił w Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu; o 9% w Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej; o 8% 

w Katowicach, Siemianowicach Śląskich oraz o 7% w Chorzowie, Piekarach Śląskich, 

Dąbrowie Górniczej. O ile jednak w Katowicach, Chorzowie i w Rudzie Śląskiej w latach 

2006‒2012 tempo spadku zaludnienia osłabło w stosunku do okresu 1999‒2006, to w 

Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich i w Sosnowcu utrzymuje się wciąż takie samo, 

zaś w Gliwicach, Zabrzu, Świętochłowicach i w Dąbrowie Górniczej spadek zaludnienia 

pogłębia się. Dość szybko zmniejsza się także liczba ludności Tychów (o -4,6%), chociaż w 

ostatnich latach ten spadek wyraźnie wyhamował. Najmniejsze straty w zaludnieniu poniosły 

Jaworzno i Mysłowice, przy czym w Mysłowicach liczba ludności w ostatnim okresie 

ustabilizowała się.  

Jednak przed największym problemem demograficznym stoi Bytom, w którym 

spadek zaludnienia o -11,6%. Przyczyny upadku miasta są złożone (Krzysztofik, Runge, 

Kantor-Pietraga 2011, 2012). Wynikają one głównie z załamania sektora górniczego oraz 

szkód górniczych powstałych po eksploatacji węgla kamiennego pod miastem. 

Spadek zaludnienia notowany jest także na peryferyjnie położonych obszarach 

wiejskich, zwłaszcza Ziemi Raciborskiej czy północno-wschodniej części województwa 

śląskiego. O ile jednak brak miejsc pracy w konurbacji katowickiej silnie ograniczył odpływ 

ludności z północno-wschodniej części województwa a w rezultacie tendencje depopulacyjne 

utrzymujące się tu od lat wyraźnie osłabły, to kurczenie się rynku pracy konurbacji rybnickiej 

nie zatrzymało odpływu ludności z powiatu raciborskiego, która kieruje się obecnie na 

zagraniczne rynki pracy. W obu tych obszarach wieloletni odpływ młodzieży spowodował 

postępujące starzenie się ludności, co rzutuje na bardzo niski poziom urodzeń i jest przyczyną 

występowania ubytku naturalnego ludności. 

Wzrost zaludnienia obserwujemy natomiast na obszarze wiejskich zapleczy miast, 

zwłaszcza Bielska-Białej, Tychów, Częstochowy (Runge 2010). Jest on wynikiem nasilania 

się procesu suburbanizacji. W przypadku południowej części województwa, stanowiącej 



tereny atrakcyjne turystycznie, wzrost zaludnienia związany jest także z możliwością 

inwestowania w rozwój usług, a częściowo wiąże się z przekształcaniem tzw. drugich domów 

mieszkańców konurbacji katowickiej czy rybnickiej w miejsce stałego zamieszkania. W 

latach 1999‒2012 obszary wiejskie województwa śląskiego wykazały wzrost zaludnienia o 

5,3%, przy czym zasadniczo dokonał się on na obszarach wiejskich południowej części 

województwa – o 9,0%, przy słabszym wzroście zaludnienia wsi części centralnej i rybnickiej 

(o 4,6%) oraz stagnacji wsi częstochowskiej (wzrost o 1,6%). Zatem po utworzeniu 

województwa śląskiego i po wielorakich konsekwencjach przemian społecznych i 

gospodarczych okresu transformacji ustrojowo-gospodarczej, jak i późniejszego akcesu do 

Unii Europejskiej, dynamika procesów demograficznych w poszczególnych częściach woj. 

śląskiego przebiegała odmiennie. Najbardziej korzystnie kształtowała się ona w jego części 

południowej, podczas gdy część północna województwa, a zwłaszcza część centralna 

charakteryzowały się spadkiem zaludnienia.  

W latach 2006‒2012 regres zaludnienia uległ niewielkiemu wyhamowaniu. Jego 

przyczyną jest z jednej strony echo wyżu demograficznego powodujące niewielki wzrost 

liczby urodzeń od 2006 r., zaś z drugiej strony – niewielkie zmniejszenie odpływu 

migracyjnego w latach 2008‒2010, zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i za granicę. Jednak 

kryzys gospodarczy ostatnich lat ponownie nasilił te migracje. Poprawa w zakresie urodzeń 

jest zbyt mała w stosunku do strat, jakie ponosi województwo w wyniku odpływu 

migracyjnego, a ponadto od 2011 r. obserwuje się powolny spadek liczby urodzeń. O ile w 

latach 1999‒2006 niemal cały obszar województwa śląskiego charakteryzował się spadkiem 

liczby ludności (za wyjątkiem regionu bielskiego wykazującego słaby wzrost zaludnienia), to 

w latach 2006‒2012 wyróżnić można (ryc. 2): 

• obszar ubytku ludnościowego obejmujący centralną i północną część województwa;  

• obszar stagnacji demograficznej ‒ konurbacja rybnicka; 

• obszar wzrostu demograficznego ‒  region bielski i tyski.  

Zaznaczyć przy tym należy, iż poszczególne obszary wykazują wewnętrzne zróżnicowanie w 

zakresie tendencji przemian demograficznych. I tak, w obrębie regionów bielskiego oraz 

tyskiego wyraźny jest proces suburbanizacji wyrażający się spadkiem zaludnienia miasta 

głównego oraz wzrostem liczby ludności na obszarach wiejskich, zwłaszcza w powiecie 

bezpośrednio sąsiadującym z tym miastem. Podobny proces obserwujemy w aglomeracji 

częstochowskiej, gdzie miasto główne cechuje silny regres lecz pozostałe obszary wykazują 

stagnację lub niewielki wzrost zaludnienia. Składowymi zmian zaludnienia są przyrost (lub 

ubytek) naturalny oraz saldo migracji. Przedstawione przemiany demograficzne wskazują, że 



województwo śląskie, opierające w poprzednich latach swój rozwój między innymi w oparciu 

o zamiejscową siłę roboczą, zyskało potężne zasoby kapitału ludzkiego. Jednak konieczność 

przebudowy przestarzałej struktury gospodarczej z dominacją ekstrakcyjnych dziedzin 

działalności oraz kapitałochłonnego i energochłonnego hutnictwa, spowodowała radykalne 

zmniejszenie popytu na pracę. Rodzi to problem braku pracy, który wypycha ludność poza 

województwo, co grozi utratą tych zasobów (Runge 2008a,b). 

 

3.2. Przyrost naturalny 

 

 

Tab. 2.1. Składowe przyrostu/ubytku rzeczywistego ludności w województwie śląskim w latach 
1999‒2012. 

 



 

Tab. 2.2. Składowe przyrostu/ubytku rzeczywistego ludności w województwie śląskim w latach 
1999‒2012. 

Jednym z istotnych czynników kształtujących poziom urodzeń w Polsce oraz w 

województwie śląskim było wystąpienie niżu demograficznego w czasie II wojny światowej, 

który w 2012 r. osiągnął wiek 67–73 lata, a po nim, zwłaszcza w latach 50. XX wieku wyżu 

demograficznego (w 2012 r. roczniki 52–62). Te różne liczebnie pokolenia po osiągnięciu 

wieku rozrodczego powodowały także różny poziom rodności ‒ z niżu demograficznego 

urodziło się w latach 60. mało liczne pokolenie obecnych 42–51-latków, zaś „echem” wyżu 

demograficznego z lat 50. są bardzo liczne roczniki obecnych 29–38-latków urodzonych na 

przełomie lat 70./80. (Sitek i in., 2013). Konsekwencją zmieniającej się liczebności kolejnych 

pokoleń było zmienne zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury społecznej (żłobki, 

przedszkola, szkoły) czy też na miejsca pracy i mieszkania. Cykliczność występowania 

wyżów i niżów, tj. od momentu urodzenia się pokolenia wyżu do momentu urodzenia się 

dzieci tego wyżu, stopniowo wydłużała się wskutek nasilających się przemian społecznych. 

Coraz dłuższe kształcenie się młodych ludzi, migracje za pracą, realizacja własnych planów i 

ambicji powodowały opóźnianie wieku zawierania małżeństw oraz urodzenia pierwszego 



dziecka. W rezultacie w latach 90. XX wieku nastąpiła depresja demograficzna jako wynik 

nałożenia się na siebie kilku niekorzystnych uwarunkowań: 

• echa niżu demograficznego (pokolenie niżu z lat 60. rodziło swoje dzieci w drugiej 

połowie lat 80. i w latach 90.); 

• transformacji gospodarczej, której skutkiem było pojawienie się i szybkie narastanie 

bezrobocia, utrata pracy i źródła dochodu, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego; 

• urynkowienia cen mieszkań i wzrostu kosztów utrzymania przy zamrożonych płacach 

utrudniającego młodym ludziom założenie rodziny; 

• nasilanie się przemian społecznych przez upowszechnianie się wzorców zachowań w 

zakresie wolnych związków, rodziny jednodzietnej, konieczność długiego kształcenia 

się oraz dyspozycyjności wobec pracodawcy. 

Ponieważ w warunkach transformacji ustrojowo-gospodarczej na rynek pracy zaczęło 

wkraczać pokolenie wyżu demograficznego urodzonego w latach 70. i na początku lat 80., 

pogarszało to i tak trudną sytuację, powodując szybkie narastanie bezrobocia. Młodzież 

zmuszona została do poszukiwania pracy poza województwem, a nawet poza granicami kraju. 

Brak pracy i mieszkania utrudniał zakładanie rodzin, dlatego też dzieci tego wyżu 

demograficznego jest mniej niż ich rodziców. Obecnie w wiek maksymalnej płodności 

wkraczają z kolei kobiety z niżu demograficznego drugiej połowy lat 80., a następne 

(młodsze) pokolenia są coraz mniej liczne. Nałożenie się tak wielu przyczyn spowodowało, iż 

od początku lat 90. XX wieku przyrost naturalny był bardzo niski (Runge 2010). Poziom 

urodzeń spadł tak bardzo, że stał się niższy od poziomu zgonów (Szajnowska-Wysocka 

1999). Od tej pory notowany jest ubytek naturalny ludności w województwie śląskim. 

Zbilansowanie sumy liczby urodzeń oraz sumy liczby zgonów w latach 1999‒2012 

pozwala stwierdzić, iż województwo śląskie w tym okresie wskutek ubytku naturalnego 

utraciło 54,6 tys. osób (tab. 2). Największy ubytek naturalny ludności ‒ łącznie o -41,1 tys. 

osób ‒ wystąpił w Katowicach, Sosnowcu, Częstochowie oraz w powiecie będzińskim. Duży 

ubytek naturalny występował także w powiatach częstochowskim i zawierciańskim oraz w 

Bytomiu. Natomiast przyrost naturalny wykazywały tylko trzy obszary województwa 

śląskiego ‒ konurbacja rybnicka (łącznie o 14,0 tys. osób), Tychy wraz z okolicznymi 

powiatami (bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński ‒ łącznie o 11,6 tys. osób) oraz 

powiaty bielski i cieszyński (łącznie o 5,8 tys. osób).  Przyrost naturalny wykazują jedynie 

obszary o najmniej zaawansowanych procesach starzenia demograficznego i o utrzymującym 



się tradycjonalizmie norm społecznych (wcześniejsze zawieranie małżeństw, większa 

trwałość związków, większa dzietność kobiet). 

W większości obszarów województwa brak jednak zastępowalności pokoleń. Każde 

następne pokolenie dzieci jest mniej liczne od pokolenia rodziców. Współczynnik reprodukcji 

brutto dla województwa wynosił w 2011 r. 0,607, a w miastach był on jeszcze niższy (0,592). 

Tymczasem dopiero wielkość współczynnika równa 1 oznacza odtwarzanie biologiczne 

populacji pozwalające zachować liczebność pokolenia dzieci równą liczebności pokolenia 

rodziców, co zapewnia dzietność na poziomie 2,14 dzieci na 1 kobietę. W województwie 

śląskim współczynnik dzietności kształtował się natomiast na poziomie 1,3 dziecka, zaś w 

miastach 1,2. 

 

3.3. Migracje 

 

Rola migracji w kształtowaniu zmian 

zaludnienia jest istotna, lecz zmienna w czasie. 

O ile do lat 80. XX wieku rozwój ludnościowy 

województwa śląskiego w dużej mierze 

bazował na napływie ludności spoza 

województwa, to od lat 90. sytuacja uległa 

odwróceniu (Kłosowski, Runge 2010). Nasila 

się bowiem odpływ ludności nie tylko do 

innych województw, ale także poza granice 

kraju. 

W latach 1999‒2012 łączny napływ 

ludności w województwie śląskim wyniósł 

635,4 tys. osób, z czego większość, tj. 486,7 

tys. migrantów (76,6% całego napływu) 

pochodziło z różnych jednostek województwa; 

127,1 tys. osób (20,0%) z innych województw 

kraju, a tylko 21,6 tys. osób (3,4% napływu) – z 

zagranicy (tab. 3).  

Odpływ był znacznie większy, obejmując 753,0 tys. osób, przy czym wewnątrz 

województwa oczywiście bilansował się on z napływem (co stanowi 64,6% całego odpływu). 

Ryc. 3. Saldo migracji w gminach 

województwa śląskiego w 2011 roku (średnia 

z lat 2010‒2012). 



Natomiast przewaga odpływu nad napływem migracyjnym, zarówno poza granice 

województwa (22,1% odpływu), jak i poza granice kraju (100,1 tys. emigrantów, tj. 13,3%) 

ukazuje rozmiar strat w liczbie ludności. 

Dominują zatem przepływy ludności dokonujące się w granicach województwa. 

Powodują one przesuwanie się potencjału demograficznego w obrębie województwa ‒ 

obszary emigracyjne tracą tyle samo osób, co zyskują obszary imigracyjne. Jednak 20,7% 

napływu oraz 25,5% odpływu wewnętrznego przekracza granice województwa śląskiego, 

które tym samym staje się obszarem emigracyjnym. Odpływ poza województwo śląskie, ale 

w granicach kraju, kieruje się głównie do województwa małopolskiego. Mniejsze strumienie 

migrantów płyną do województw mazowieckiego oraz dolnośląskiego, opolskiego i 

łódzkiego. Znacznie większe straty województwo śląskie ponosi w migracjach zagranicznych. 

 

Tab. 3. Bilans migracyjny województwa śląskiego w latach 1999‒2012 
Miasta, które przez wiele lat były miejscem docelowym migracji stają się obecnie 

obszarami skąd dokonuje się odpływ ludności (ryc. 3). Ze względu na relację między 

kierunkami odpływu migracyjnego można tu wyróżnić miasta (tab. 2): 

• generujące duży odpływ migracyjny przede wszystkim w ruchu wewnętrznym ‒ 

Katowice, Sosnowiec, Tychy, Jastrzębie-Zdrój, Żory; 

• generujące duży odpływ migracyjny w ruchu wewnętrznym przy dużym udziale 

odpływu za granicę kraju ‒ Bytom i Gliwice, Rybnik; 

• dominującym odpływie za granicę kraju ‒ Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska. 

Także w wielu miastach średniej wielkości przeżywających duże trudności na rynku pracy 

(wysoki poziom bezrobocia) znaczny jest odpływ za granicę (Piekary Śląskie, Siemianowice 

Śląskie, Świętochłowice). Zasadnicze różnice występują między powiatami a miastami na 

prawach powiatu. Powiaty, a zwłaszcza obszary wiejskie, przyjmują bowiem część 

odpływającej z miast ludności, zyskując korzystny bilans migracji wewnętrznych. Ciekawe 

natomiast są przypadki powiatów, które z jednej strony przyjmują zamożniejszą ludność 

napływającą z miast, a jednocześnie brak pracy wypycha własnych mieszkańców poza 

granice kraju (tarnogórski, lubliniecki, gliwicki).  



Część odpływu migracyjnego z miast konurbacji kieruje się z kolei do powiatów w 

innych obszarach województwa, zwłaszcza w regionie bielskim („suburbanizacja 

przeniesiona” ‒ Runge, Krzysztofik, Spórna, 2011). Konurbacja katowicka praktycznie 

pozbawiona jest strefy podmiejskiej, dlatego część procesu suburbanizacji przebiega w dalej 

położonych obszarach wiejskich. Składają się na nią dwa strumienie migrantów. Jeden 

stanowi reemigracja osób, które w poprzednich dziesięcioleciach napływały z południowej 

części województwa do konurbacji katowickiej w poszukiwaniu pracy. Drugi obejmuje 

mieszkańców konurbacji przenoszących się na stałe w Beskidy do tzw. drugich domów, 

których tradycje sięgają jeszcze lat 60. XX wieku. Beneficjentem migracji wewnętrznych jest 

zwłaszcza region bielski, choć w migracjach zagranicznych traci swój potencjał ludnościowy. 

Na obszarach wiejskich tego obszaru nakładają się kierunki napływu z innych części 

województwa i kraju z napływem z Bielska-Białej (ryc. 3). Niekorzystną sytuację w bilansie 

migracji posiada konurbacja rybnicka, z której duży strumień migrantów odpływa do innych 

obszarów województwa i poza województwo. Odpływ ten generują miasta stanowiące dotąd 

główne rynki pracy bądź sypialnie tych rynków. Dużo emigrantów (głównie z powiatu 

raciborskiego) kieruje się też za granicę kraju. Suburbanizacja obszarów położonych w 

otoczeniu Rybnika na tle tych przepływów stanowi niewielki udział.  

Region częstochowski oddaje swoich migrantów innym obszarom województwa i 

kraju, przy stosunkowo niedużym odpływie za granicę kraju. Zaznacza się przy tym silny 

odpływ z Częstochowy, którego część kieruje się do otaczających ją gmin wiejskich, a część 

emigruje poza ten region.  

W pierwszym okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej dostosowywanie do 

reguł gospodarki rynkowej polegało przede wszystkim na redukcji zatrudnienia i upadku 

wielu zakładów pracy. Pierwszą falę odpływu migracyjnego z konurbacji stanowiły osoby w 

wieku przedemerytalnym, które nabyły świadczenia socjalne (rentowo-emerytalne) i 

powróciły do miejsc swego pochodzenia ‒ na południe bądź na północ województwa 

śląskiego czy poza województwo. Kolejną falę stanowiła ludność zamożna przenosząca 

miejsce zamieszkania z miast na obszary wiejskie w obrębie konurbacji, zaś ludność, która 

zakończyła aktywność zawodową ‒ na tereny wiejskie poza konurbacją. Szybko jednak 

narastała fala emigracji zarobkowej kierującej się początkowo do województw z bardziej 

nowoczesnym rynkiem pracy (małopolskie, mazowieckie), a wkrótce odpływającej na rynki 

pracy krajów Unii Europejskiej. 

 



4. Struktury demograficzno-społeczne 

 

 

Tab. 4. Udział ludności w wieku 60 i więcej lat w powiatach województwa śląskiego w latach 
1988‒2012 



 

Tab. 5. Rozmiary bezrobocia w powiatach woj. śląskiego w latach 2004‒2012. 
 

4.1. Struktura płci 

 

Poziom feminizacji województwa śląskiego jest podobny jak ogólnie w kraju –107 

kobiet przypada na 100 mężczyzn, co oznacza zwichniętą równowagę płci. Tendencja do 

feminizacji jest rosnąca, gdyż w przeszłości województwo (w 1988 r. 103,6 kobiet na 100 

mężczyzn) wykazywało znacznie niższy współczynnik feminizacji od średniej krajowej  (w 



1988 r. 105,3 kobiet na 100 mężczyzn) ze względu na charakter rynku pracy. Decydowała o 

tym dominacja górnictwa i przemysłu ciężkiego oparta na napływowej męskiej sile roboczej. 

Na zmiany współczynnika feminizacji wpływają zasadniczo dwa elementy: wiek 

społeczeństwa oraz migracje. Im społeczeństwo jest młodsze, a jednocześnie im wyższy 

poziom urodzeń, tym mniejsza jest przewaga kobiet, gdyż rodzi się więcej chłopców niż 

dziewczynek. Im bardziej społeczeństwo się starzeje, a poziom urodzeń maleje, tym bardziej 

powiększa się przewaga kobiet, gdyż żyją one dłużej od mężczyzn. Rośnie zatem udział 

kobiet w ogólnej liczbie ludności, a zwłaszcza w coraz liczniejszych, starszych grupach 

wieku. Zmiany w strukturze płci następują także ze względu na selektywność migracji. 

Procesy demograficzne zachodzące na obszarze województwa, a zwłaszcza starzenie się 

ludności, prowadzą do pogłębiania się przewagi kobiet. Najwyższy poziom feminizacji 

wykazują miasta, zwłaszcza Częstochowa i Bielsko-Biała, które ze względu na rozwinięty 

sektor usług oraz zróżnicowaną strukturę gałęziową przemysłu stanowiły atrakcyjny rynek 

pracy dla żeńskiej siły roboczej, co powodowało znaczny napływ kobiet do tych miast. 

Wysoki poziom feminizacji reprezentują jednak także miasta o rynku pracy zorientowanym 

do lat 90. XX wieku na męską siłę roboczą: Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Siemianowice 

Śląskie, Bytom, Piekary Śląskie. Narastająca przewaga kobiet związana jest tu z nasilonym 

odpływem migracyjnym mężczyzn tracących pracę w wyniku regresu czy wręcz upadku 

przemysłu ciężkiego. Szczególnie szybko postępuje feminizacja Bytomia, który w 1988 roku 

wykazywał 102,9 kobiet na 100 mężczyzn, w 1999r. na 100 mężczyzn przypadało 105,4 

kobiet, zaś w 2012 r. już 108,7. Szybko postępuje feminizacja miast, które dotąd wykazywały 

jej bardzo niski poziom ze względu na profil działalności gospodarczej typowy dla męskiej 

siły roboczej (Jastrzębie-Zdrój, Żory), a od lat 90. XX wieku notują osłabienie tego rodzaju 

działalności. Przyczyną zwiększania przewagi kobiet w strukturze płci jest głównie odpływ 

migracyjny mężczyzn, ale także szybko nasilające się procesy starzenia. 

Niską feminizacją charakteryzowały się natomiast powiaty żywiecki, pszczyński i 

rybnicki, co wynikało z wyższego poziomu urodzeń i słabiej zaawansowanych procesów 

starzenia demograficznego. W powiecie rybnickim na obniżenie stopnia feminizacji 

dodatkowo oddziaływał napływ mężczyzn do pracy w przemyśle. W ostatnich latach w 

powiatach tych zauważalny jest niewielki wzrost przewagi kobiet. Z kolei w powiatach 

kłobuckim i lublinieckim przyczyną niskiej feminizacji był odpływ kobiet do Częstochowy. 

Jednak w większości powiatów postępuje proces zwiększania się liczebnej przewagi kobiet 

nad mężczyznami, i to zarówno w powiatach, które już w 1999 roku osiągnęły wyższy 

poziom feminizacji (104,0 ≤WF<108,0 ‒ raciborski, tarnogórski, gliwicki), jak i w powiatach 



z dotychczas niskim współczynnikiem feminizacji (poni

kłobucki, lubliniecki, rybnicki).

 

4.2. Struktura wieku 
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Ryc. 4b. Struktura wieku ludności w woj. śląskim w 2012 roku i prognoza na 2015 rok.
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bezpieczeństwa, iż utrzyma się posiadane miejsce pracy, nie skłaniało młodych ludzi do 

zakładania rodzin. Posiadanie pracy wiązało się z kolei z większą dyspozycyjnością wobec 

pracodawcy, kosztem czasu dla rodziny. W wyniku tych przesłanek nastąpiło obniżenie 

poziomu urodzeń. Wszystko to odbywało się jednocześnie w sytuacji, gdy w wiek rozrodczy 

wkraczało właśnie mniej liczne pokolenie niżu demograficznego z lat 60. XX wieku. 

Nałożenie się na siebie oddziaływania tak wielu czynników dało w rezultacie depresję 

demograficzną, której skutki będą długofalowe (ryc. 4, 5). Liczebność grup wieku 0‒4 lata i 

5‒9 lata w roku 1988 i 2002 zmniejszyła się prawie o połowę ‒ z 809,7 tys. osób do 439,8 tys. 

osób. Tak znaczne obniżenie liczebności młodych pokoleń skutkuje wzrostem udziału 

starszych, znacznie bardziej licznych grup wieku. Zasadnicza przyczyna zwiększania się 

populacji ludności starej to po prostu starzenie się powojennego wyżu demograficznego, 

będącego największym pokoleniem w strukturze wieku ludności. W 1988 r. ludność ta liczyła 

28‒39 lat, w 2002 r.: 41‒52 lata, a w 2012 r.: 51‒62 lata, czyli stopniowo przekracza 60 rok 

życia. Proces starzenia wciąż będzie się pogłębiał w kolejnych latach.  

 

Ryc. 6. Poziom starości demograficznej w województwie śląskim w: 1988 roku i w 2012 roku. 
4.4. Problemy bezrobocia 

 



Bezrobocie jest nieodłączną cechą gospodarki rynkowej, jednak pod warunkiem, że 

jego stopa nie przekracza 4–5%, zaś w przypadku konkretnego bezrobotnego nie trwa ono 

dłużej niż kilka miesięcy. Tymczasem jeszcze w 2004 roku, stopa bezrobocia w 

województwie śląskim wynosiła 16,9%, a w Siemianowicach Śląskich i w Świętochłowicach 

sięgała blisko 30%, zaś połowa bezrobotnych w województwie pozostawała bez pracy ponad 

rok. Po wstąpieniu Polski do Unii nastąpił okres ożywienia gospodarczego, co umożliwiło 

znaczny spadek liczby bezrobotnych z 310,0 tys. w 2004 r. do 122,7 tys. w 2008 r., zaś stopa 

bezrobocia obniżyła się do 6,9%. Niestety w następnych latach sytuacja gospodarcza uległa 

pogorszeniu, m.in. pod wpływem negatywnych tendencji w gospodarce światowej. Od tego 

czasu notujemy ponownie wzrost liczby bezrobotnych do 205,5 tys. w 2012 roku, co wyraża 

się stopą bezrobocia wynoszącą 11,1%. Blisko 60% bezrobotnych w województwie śląskim 

zamieszkuje centralną część województwa. Najwyższą stopę bezrobotnych ‒ powyżej 20% ‒ 

notują powiat częstochowski oraz Bytom (tab. 5). Bardzo wysoka stopa bezrobocia występuje 

także w powiatach myszkowskim, zawierciańskim, żywieckim i będzińskim oraz w miastach 

Świętochłowice, Piekary Śląskie i Sosnowiec. Największymi redukcjami na rynku pracy 

objęte zostały obszary posiadające duży udział tradycyjnego przemysłu (górnictwo, 

hutnictwo, przemysł maszynowy). 

Pozytywnym zjawiskiem jest znaczący spadek długotrwałego bezrobocia ze 155,1 

tys. osób w 2004 r. do 64,4 tys. bezrobotnych w 2012 r. Jednak część osób, którym udało się 

uzyskać zatrudnienie w okresie ożywienia gospodarczego po wstąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej w ostatnich latach znów traci pracę. W latach 2008-2012 liczba długotrwale 

bezrobotnych uległa niemal podwojeniu. Brak perspektyw widoczny jest na rynku pracy 

Bytomia i powiatu częstochowskiego, gdzie udział długotrwale bezrobotnych jest największy. 

Najmniejszy udział długotrwale bezrobotnych zaznacza się w Katowicach i konurbacji 

rybnickiej. Jednak wśród długotrwale bezrobotnych największy udział mają kobiety, 

zwłaszcza w obszarach o strukturze gospodarczej z dominacją górnictwa (rybnicki). 

Zasadniczym problemem jest bezrobocie wśród ludzi młodych. Jeszcze w 2004 roku 

udział osób poniżej 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie śląskim 

wynosił aż 24,2%, zaś w powiatach rybnickim 38,8%, wodzisławskim 34,3%, bieruńsko-

lędzińskim 35,7%, w Rybniku 32,2 %, w Rudzie Śląskiej 29,3%. Po otwarciu się 

zagranicznych rynków pracy udział ten znacznie zmalał do 17,4%. Wciąż jednak jest on 

wysoki w konurbacji rybnickiej i regionie tyskim, a także w powiatach cieszyńskim, 

żywieckim, kłobuckim, lublinieckim, tarnogórskim, gliwickim oraz w Rudzie Śląskiej i w 

Jaworznie. W całym województwie liczba młodych bezrobotnych zmniejszyła się z 74,8 tys. 



osób w 2004 r. do 35,9 tys. w 2012 r., choć w 2010 r. ich liczba wynosiła już tylko 22,1 tys. 

osób.  

Trudności w uzyskaniu pracy przez absolwentów szkół zawodowych różnych 

szczebli powoduje ich frustrację, a z pewnością utrudnia wystartowanie w dorosłe życie, 

założenie rodziny. Jest to istotny problem, zwłaszcza z punktu widzenia niekorzystnych 

tendencji w rozwoju demograficznym. Co gorsza, część młodych ludzi wyjeżdża w 

poszukiwaniu pracy poza granice województwa i poza granice kraju. Województwo śląskie 

traci młode, wykształcone zasoby ludnościowe. Przyczynia się to do postępującego w 

szybkim tempie starzenia się ludności a w przyszłości zmniejszy zasoby pracy. 
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prof. dr hab. Jerzy Runge 

Małopolska 

 

Małopolska to pojęcie historyczne, które pojawiło się po raz pierwszy w 1411 r. 

(Polonia Minor) dla odróżnienia od Wielkopolski (Polonia Maior).  

 

Małopolska (niem. Kleinpolen, napisana małymi literami) przed rokiem 1660, fragment mapy 
austriackiego towarzystwa bibliograficznego z 1892 r. 

 

 

1. Geneza pojęcia i jego wieloznaczność 

 

Wejście Małopolski w X wieku skład państwa polskiego, jak i przeniesienie stolicy 

Polski do Krakowa doprowadziło do szybkiego ukształtowania się terytorium Małopolski 

jako dzielnicy senioralnej. Obszar Małopolski objął dwie prowincje – krakowską i 

sandomierską, które w XIV wieku przybrały formalną nazwę województw. W 1474 roku z 

części województwa sandomierskiego utworzono województwo lubelskie. Tym samym 

Małopolska rozciągała się od linii Przemszy i Brynicy na zachodzie, przez tereny obecnego 



województwa małopolskiego, 

podkarpackiego, po lubelskie. W 

okresie rozbiorów za Małopolskę 

uważano tereny zajęte przez 

Austriaków, tj. Galicję, przy czym 

dzielono ją na zachodnią ze stolicą 

w Krakowie oraz wschodnią ze 

stolicą we Lwowie. Takie pojecie 

Małopolski przetrwało do lat 

międzywojennych (Starkel, 2002). 

Powojenna rzeczywistość, w tym 

zmiany w przebiegu granic 

państwowych, jak i kilkakrotne 

modyfikacje podziału 

administracyjnego kraju 

doprowadziły do odejścia od 

historycznie utrwalonych nazw i 

zamieszania pojęciowego. Rzecz 

dotyczy nie tylko tego obszaru 

Polski, ale także innych 

województw. Wprowadzając kolejne podziały administracyjne zasadniczo „zamknięto” 

historyczną Małopolskę w obszarze między Krakowem a Tarnowem, przyjmując zarazem 

nazwę województwa pochodzącą od jego największego miasta. Swoistym kuriozum była 

obowiązująca nazwa tego województwa w latach 1975-1998 – miejskie krakowskie, którego 

terytorium niewiele wybiegało poza teren aglomeracji krakowskiej sugerując, iż cały obszar 

to zbiór miast.  

Reforma podziału administracyjnego kraju z 1999 r. co prawda przywróciła cześć 

dawnych nazw, ale ich terytoria tylko w części odpowiadają obszarom historycznym. Obecne 

województwo małopolskie tylko fragmentarycznie opiera się na zachodzie na dawnej granicy 

miedzy Śląskiem a Małopolską. Jeszcze dobitniej różnice te są widoczne na pozostałych 

granicach (północ, wschód).  

Historyczna Małopolska od 1999r. znajduje się w obrębie aż sześciu województw: 

• małopolskiego, 

Opis Małopolski Antoniego Sujkowskiego, 1921 rok 



• świętokrzyskiego (południowa część), 

• podkarpackiego (zachodnia część), 

• łódzkiego (wschodnia część), 

• mazowieckiego (południowa część), 

• śląskiego (wschodnia i południowo-wschodnia część). 

Podobną niezgodność granic historycznych z przebiegiem granic administracyjnych 

posiada sąsiadujący z Małopolską, Śląsk. Jego granice historyczne sięgają na zachód aż po 

Łużyce (dzisiejsze Niemcy), zaś na terenie Polski w obecnym podziale administracyjnym 

spotykamy aż trzy województwa: 

• dolnośląskie – które po II wojnie światowej cechowało się wymianą ludności, w 

związku z czym trudno mówić o śląskości tego województwa; 

• opolskie – województwo uznawane przez wielu badaczy za swego rodzaju matecznik 

Górnoślązaków. Z racji wieloletniej zagranicznej emigracji zarobkowej do Niemiec 

znaczna część mieszkańców tego silnie wyludniającego się województwa posiada 

obywatelstwo zarówno polskie., jak i niemieckie; 

• śląskie – które tylko w części położonej zasadniczo na zachód od linii Przemszy i 

Brynicy jest śląskie. Znaczne powojenne migracje do pracy do rozwijających się 

ośrodków przemysłowych Konurbacji katowickiej i rybnickiej z innych województwa 

kraju doprowadziły do spadku udziału ludności autochtonicznej w strukturze 

mieszkańców śląskich miast.  

Ponadto na terenie Republiki Czeskiej także spotykamy Ślązaków (Śląsk Cieszyński), co 

dodatkowo podkreśla fakt rozbieżności terytoriów etniczno-kulturowych z przebiegiem granic 

administracyjnych (Kłosowski, Runge, 1999). Kolejnym polem różnic jest geograficzne 

ujęcie tego obszaru, w tym odrębnie w geografii fizycznej oraz w geografii społeczno-

ekonomicznej. 

 

2. Małopolska w ujęciu fizycznogeograficznym 

 

Traktując Małopolskę jako jednostkę fizycznogeograficznego podziału Polski należy 

mieć na uwadze zwłaszcza podział J. Kondrackiego (1967, 1976), który w obrębie zasadniczo 

równoleżnikowego pasa wyżyn południowej Polski wyodrębnił – idąc z zachodu na wschód – 

kolejno: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę 

Lubelską i Roztocze. Wyżyna Małopolska stanowi tutaj centralną część, przy czym część 



badaczy łączy ją z Wyżyną 

wschodnią granicę stanowi dolina Wisły. Bior

zróżnicowanie roślinności w kontek

obszar wyżynny pomiędzy 

Wschodniej jak kiedyś zakładano w pi

się z wielką jednostką strukturaln

północno-wschodnim.  

Obszar Małopolski do XVIII wieku na tle współczesnego podziału administracyjnego Polski

Tym samym takie rozumienie Wy

trzech jednostek wewnętrznych 

Kieleckiej. Każda z nich zawiera jednostki ni

• w obrębie Wyżyny Przedborskiej 

o Wzgórza Radomszcza

o Wzgórza Opoczy

 Śląską w jedną całość (Wyżyna Śląsko-Małopolska

 stanowi dolina Wisły. Biorąc pod uwagę budowę geologiczn

ci w kontekście granicy między Europą Zachodni

Wisłą, Wieprzem a górną Notecią nie nale

 zakładano w piśmiennictwie geologicznym i geograficznym, ale wi

 strukturalną (świętokrzyską), która stopniowo obni

Obszar Małopolski do XVIII wieku na tle współczesnego podziału administracyjnego Polski

Tym samym takie rozumienie Wyżyny Małopolskiej powoduje, i

trznych –Wyżyny Przedborskiej, Niecki Nidzia

da z nich zawiera jednostki niższego rzędu. Są to odpowiednio:

yny Przedborskiej  

Wzgórza Radomszczańskie 

Wzgórza Opoczyńskie 

Małopolska), której 

 geologiczną , klimat, 

 Zachodnią a Wschodnią, to 

 nie należy do Europy 

miennictwie geologicznym i geograficznym, ale wiąże 

), która stopniowo obniża się w kierunku 

 

Obszar Małopolski do XVIII wieku na tle współczesnego podziału administracyjnego Polski 
yny Małopolskiej powoduje, iż składa się ona z 

, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny 

 to odpowiednio: 



o Próg Lelowski 

o Niecka Włoszczowska 

o Pasmo Przedborsko-Małogoskie 

o Wzgórza Łopuszańskie 

• w obrębie Niecki Nidziańskiej  

o Płaskowyż Jędrzejowski 

o Wyżyna Miechowska 

o Płaskowyż Proszowicki 

o Garb Wodzisławski 

o Dolina Nidy 

o Niecka Solecka 

o Garb Pińczowski 

o Niecka Połaniecka 

• oraz w obrębie Wyżyny Kieleckiej  

o Płaskowyż Suchedniowski 

o Garb Gielniowski 

o Przedgórze Iłżeckie 

o Góry Świętokrzyskie 

o Wyżyna Sandomierska 

o Pogórze Szydłowskie 

Najwyższą kulminacją Wyżyny Małopolskiej jest Łysica (612 m n.p.m) usytuowana w 

obrębie Gór Świętokrzyskich.  

Niezależnie od argumentów za takim, czy innym wyodrębnianiem Wyżyny 

Małopolskiej w dotychczasowym piśmiennictwie, jej centralne położenia w obrębie pasa 

wyżyn południowej Polski nie budzi zastrzeżeń. Chociaż nie wszędzie jej granice rysują się 

wyraźnie, to charakterystyczne są dla niej trzy typy krajobrazu: 

• krajobraz wyżynny węglanowy – z rozwojem form krasowych z glebami typu rędziny; 

• krajobraz wyżynny krzemianowy z glebami typu bielicowego lub brunatnego; 

• oraz krajobraz lessowy z glebami pyłowymi, należącymi do typu czarnoziemów lub 

gleb brunatnych. 

 

W konsekwencji spotykamy tu znaczną różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego, jak i 

zmienność warunków klimatycznych. 



3. Małopolska w ujęciu administracyjnym oraz społeczno

 

Biorąc pod uwagę wy

przebiegiem granic, a linią pod

pozwalającym analizować obszar pod wzgl

regionu administracyjnego jako układu odniesienia. Nale

takiego rozwiązania.  

Polska - regiony fizycznogeografincze, według Jerzego Kondrackiego

Aktualnie istniejące województwo małopolskie składa si

zachodniej części historycznej Małopolski, cz

Spisza i Orawy usytuowanych na pogr

województwa miejskiego  krakowskiego (lata 1975

obecne zawiera: 

• byłe miejskie krakowskie i nowos

ciu administracyjnym oraz społeczno-gospodarczym

 wyżej przedstawione niezgodności mię

 podziałów administracyjnych, to najczęstszym rozwi

 obszar pod względem społeczno-gospodarczym jest przyj

regionu administracyjnego jako układu odniesienia. Należy jednak pami

regiony fizycznogeografincze, według Jerzego Kondrackiego

ce województwo małopolskie składa się zarówno z fragmentu 

ci historycznej Małopolski, części Wyżyny Małopolskiej, jak i fragmentu 

Spisza i Orawy usytuowanych na pograniczu polsko-słowackim. Porównuj

województwa miejskiego  krakowskiego (lata 1975-1998) z obowiązującym od 1999 roku, to 

byłe miejskie krakowskie i nowosądeckie w całości, 

gospodarczym 

ędzy historycznym 

stszym rozwiązaniem 

gospodarczym jest przyjęcie 

y jednak pamiętać o ułomności 

 

regiony fizycznogeografincze, według Jerzego Kondrackiego 
 zarówno z fragmentu 

yny Małopolskiej, jak i fragmentu 

słowackim. Porównując obszar 

cym od 1999 roku, to 



• byłe tarnowskie – poza gminami powiatu dębickiego oraz gminami Radomyśl Wlk. i 

Wadowice Górne z powiatu mieleckiego, 

• z byłego bielskiego tylko gminy powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego, 

• z byłego katowickiego – gminy powiatu olkuskiego i chrzanowskiego oraz gmina 

Brzeszcze z powiatu oświęcimskiego, 

• z byłego kieleckiego – gminy powiatu miechowskiego oraz gmina Pałecznica i 

Koszyce z powiatu proszowickiego, 

• z byłego krośnieńskiego – gminy Biecz i Lipinki z powiatu gorlickiego. 

Tym samym w obowiązującej rzeczywistości podziału administracyjnego kraju województwo 

małopolskie graniczy z:  

• województwem śląskim od zachodu 

• podkarpackim od wschodu, 

• świętokrzyskim od północy, 

• oraz Słowacją od południa.  

Tak określone granice powodują iż krajobraz województwa jest silnie urozmaicony, z 

równoleżnikowym układem zróżnicowań terenu,  od typowo wyżynnego na północy, przez 

obniżenie w części środkowej (dolina Wisły). po wyżyny i góry na południu. Kulminację 

stanowią tutaj Rysy, sięgające 2499 m. n.p.m w masywie Tatr.  

 Wyodrębnienie w południowej Polsce regionu administracyjnego ze stolicą w 

Krakowie jako jednostki reprezentującej historyczną Małopolskę nie budziło najmniejszej 

wątpliwości po odrodzeniu państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Wynikało 

to nie tylko z wielowiekowych uwarunkowań rozwojowych miasta i jego zaplecza, ale także 

ze struktury osadniczej południowej części Polski. Między konurbacją katowicką a 

Rzeszowem znajdujemy wyraźną dominantę w postaci Krakowa, liczącego aktualnie 750,0 

tys. mieszkańców. Na terytorium województwa małopolskiego – liczącego 15182 km2 

powierzchni zamieszkuje 3,2 mln mieszkańców, co daje przeciętną gęstość zaludnienia rzędu 

217 osób / 1 km2 przy średniej ogólnokrajowej wynoszącej 122 osób / 1 km2 . Tak znaczna 

koncentracja ludności stanowi pochodną ogólnie większego zaludnienia południowego pasa 

województw Polski w porównaniu z innymi regionami.  

 Jeśli rozpatrywać strukturę osadniczą województwa małopolskiego w kontekście 

klasycznego podziału na miasta małe (< 20 tys. mieszkańców, miasta średnie (20 – 100 tys. 

mieszkańców) oraz miasta duże (liczące > 100 tys. mieszkańców), to w okresie powojennym 

notujemy tutaj interesujące tendencje. I tak, przy ogólnym wzroście liczby ośrodków 



miejskich z 40 w 1950 r. do 57 w 2008 r. (zwłaszcza miast małych z 36 do 48) ich udział w 

koncentracji zaludnienia zmalał z 31,3% do 28,1%. Przy jednoczesnym spadku roli Krakowa 

w tym względzie z 55,2% do 46,7%, to okazuje się, iż w latach powojennych wzrosła przede 

wszystkim ranga miast średniej wielkości (wzrost liczby miast tego typu z 3 do 8, a zarazem 

wzrost udziału w ogólnowojewódzkim zaludnieniu z 13,5% do 25,2%) – (Runge A, 2013). 

Historyczny szlak handlowy łączący Europę Zachodnią ze Wschodem przebiegający między 

innymi przez Wrocław, Bytom, Będzin, Olkusz, Kraków, Przemyśl, sprzyjając nie tylko 

rozwojowi osadnictwa, ale także działalności gospodarczej (górnictwo kruszcowe, rolnictwo, 

transport). Terytorium województwa małopolskiego to obszar występowania wielu surowców 

naturalnych, często o długich, historycznych tradycjach ich eksploatacji (m.in. sól kamienna, 

rudy cynku i ołowiu, węgiel kamienny, gaz ziemny, surowce budowlane). Licznie występują 

tu także wody mineralne i geotermalne stanowiące podstawę dla funkcjonowania placówek 

sanatoryjnych oraz spa (zwłaszcza Krynica, Muszyna, Szczawnica).  

 Struktura przestrzenna działalności gospodarczej w województwie małopolskim 

pozwala na wyodrębnienie czterech okręgów przemysłowych. Są nimi okręg krakowski, 

jaworznicko-chrzanowski, tarnowski i karpacki.  

Kraków jest obecnie drugim co do liczby ludności miastem w Polsce po, Warszawie 

(blisko 2 mln osób). Proces depopulacji będący konsekwencją między innymi II przejścia 

demograficznego, zagranicznej emigracji zarobkowej, suburbanizacji, czy też spadku 

znaczenia dotychczasowych działalności gospodarczych spowodowały, iż poszczególne 

miasta z różnym tempem zaczęły nie tylko zmniejszać zaludnienie, ale także wykazywać 

niepokojące tendencje zmian strukturalnych (starzenie demograficzne, wzrost feminizacji 

szczególnie w starszych przedziałach wieku). Łódź, która zajmowała drugie miejsce w kraju 

pod względem zaludnienia wymienione tendencje depopulacyjne odczuwa w ostatnich latach 

szczególnie dotkliwie. W konsekwencji zaludnienie Łodzi zmniejszyło się do poziomu 722 

tys. mieszkańców, co spowodowało jego spadek na trzecie miejsce w hierarchii 

wielkościowej, a awans na drugie Krakowa. Spadek zaludnienia Krakowa przebiega wolniej 

niż Łodzi, co niewątpliwie wiąże się z sytuacja gospodarczą miasta. Łódź przez lata była 

monofunkcyjnym ośrodkiem włókienniczym, ściśle uzależnionym w swoim rozwoju od 

wschodnich rynków zbytu. Każde zachwianie koniunktury powodowało problemy rozwojowe 

tego miasta. Ponadto bliskie położenie stolicy kraju utrudniało proces restrukturyzacji i 

modernizacji gospodarki (Łódź jako obszar oddziaływania Warszawy). W przypadku 

Krakowa mamy do czynienia nie tylko z silnie zróżnicowaną strukturą gospodarczą, ale także 

brakiem istotniejszej konkurencji innych ośrodków przemysłowych. Konurbacja katowicka – 



odległa od Krakowa o około 100 km – jest innym typem struktury gospodarczej, w dużej 

mierze z własną strefą oddziaływania. Wybudowanie w latach powojennych Huty Sędzimira 

w Krakowie, czy też Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej wzmocniło przemysł hutniczy w 

południowej części kraju, skalę powiązań między zakładami hutniczymi, czy też przestrzenną 

strukturę powiązań rynku pracy między konurbacją katowicką a aglomeracją krakowską.  

 Pomimo wysokiego poziomu zurbanizaowania, rozwiniętej infrastruktury 

gospodarczej, technicznej i społecznej widoczne są tutaj różnego rodzaju problemy dalszych 

przemian  O niektórych z nich była już mowa. Kwestia ta wymaga jednak nieco szerszego 

spojrzenia – fizycznogeograficznego, demograficzno-społecznego, gospodarczo-

infrastrukturalnego, jak i przestrzennego. 

 Znacząca obecność działalności gospodarczych człowieka w tak silnie urozmaiconym 

i cennym przyrodniczo krajobrazie powoduje konieczność zapewnienia ładu przestrzennego, 

zwłaszcza w obszarach górskich, atrakcyjnych uzdrowiskowo i turystycznie. Bliskie 

sąsiedztwo gospodarstw rolnych o stosunkowo małej powierzchni wymusza z kolei dbałość o 

racjonalną gospodarkę zasobami wody, funkcjonowanie kanalizacji, jak i dbałość o ochronę 

terenu przed zanieczyszczeniami (German, 2002). Z kolei depopulacja i starzenie 

demograficzne stawia problem odnowy zasobów pracy, funkcjonowania lokalnych oraz 

regionalnego rynku pracy, jak i społecznych konsekwencji istotnego wzrostu ludności w 

wieku 60 i więcej lat Bański, 2002, Zborowski, 2002). Próbą zwrócenia uwagi na te oraz inne 

zagrożenia w obszarze województwa małopolskiego jest praca Z. Górki i A. Jelonka (2002). 

Wskazane prze Autorów czynniki przemian wymagają jeszcze jednego istotnego 

uzupełnienia. Województwo małopolskie jest województwem przygranicznym. Obecne tutaj 

międzynarodowe przejścia graniczne stwarzają nie tylko możliwość tranzytu, ale są szansą 

współpracy transgranicznej. Na południowej granicy województwa funkcjonują trzy 

Euroregiony – Beskidy, Tatry i Euroregion Karpacki realizujące taką działalność.  
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Aleksandra Wycisk 

Metropolia 

 

Współczesne wyzwania życia miejskiego omówione zostały w rozdziale 

poświęconym urbanizacji. Warto jednak przyjrzeć się dokładnie metropolii ze względu na 

rosnące znaczenie procesów metropolizacyjnych w dyskursie dotyczącym form osadnictwa. 

Wyróżnić można dwa porządki określania układów wielkomiejskich: morfologiczne 

(aglomeracje, konurbacje 

i obszary zurbanizowane) 

oraz funkcjonalne 

(obszary metropolitalne i 

zespoły miejskie)1. 

Definiując metropolię, 

Stanisław Liszewski2 

wskazuje na szeroki 

organizm: „obszar 

metropolitalny złożony z 

dwóch biegunów o różnej skali przestrzennej i znaczeniu funkcjonalnym: z centrum (lub 

centrów) koncentrującego funkcje metropolitalne oraz z obszaru zewnętrznego, w którym 

dokonuje się proces intensywnej urbanizacji”3. Funkcjonalnie definiowana metropolia składa 

się z obszaru metropolitalnego, czyli wielkomiejskiego układu osadniczego, obejmującego 

duże miasto lub zwarty obszar miejski (miasto centralne lub rdzeniowe; ośrodek 

metropolitalny) oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy, zwanej strefą metropolitalną4. 

Jak piszą Bohdan Jałowiecki i Marek S. Szczepański, wyłonienie metropolii następuje w 

oparciu o kryterium ilościowe (liczbę ludności większą niż pół miliona mieszkańców w 

warunkach polskich, 1 mln na świecie) oraz jakościowe, które za Michelem Bassandem 

(1997) definiują jako „doskonałość usług, instytucji i wyposażenia, potencjał innowacyjnych 

w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym; 
                                                           
1 Por. Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim: praca zbiorowa, [red.] 
Rykiel Zbigniew, Wrocław 1989, s. 18. 
2 A. Liszewski, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Geografia 
urbanistyczna, [red.] Idem, Łódź 2008, str. 215-216. 
3 A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, s. 300. 
4 M. Lackowska, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a 
imperatywem. Wrocław 2009, s.29. 
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wyjątkowość i specyfika miejsca”5. Panayotis Soldatos (1987) wypisał dziesięć cech 

świadczących o metropolitalności, z których większość dotyczy działalności na 

międzynarodową skalę (przyjmowanie i eksportowanie czynników produkcji, inwestycji, 

kapitał ludzki; goszczenie siedzib międzynarodowych firm, instytucji, uniwersytetów, 

placówek dyplomatycznych, środków masowego przekazu; posiadanie bezpośrednich 

międzynarodowych połączeń transportowych i intensywna komunikacja międzynarodowa; 

rozwinięty sektor usług kierowanych na zagranicznych odbiorców; regularne organizowanie 

wydarzeń na skalę międzynarodową; posiadanie zdolności paradyplomatycznych, jak np. 

członkostwo w organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach)6. Z porównania 

przeprowadzonego w 2009 roku, nawet Warszawa nie spełniała wszystkich kryteriów7. 

Proces metropolizacji prowadzi do przewartościowania relacji między miastem 

centralnym a jego zapleczem, co oznaczać może np. osłabienie „związków gospodarczych z 

jego regionalnym zapleczem i zastąpieniem ich przez kontakty z innymi metropoliami w skali 

kontynentalnej lub światowej”8. Zacieśnienie współpracy z innymi metropoliami kosztem 

współpracy z regionem nazywa się polaryzacją. W wyniku sporego i stałego napływu 

ludności, związanego z poszukiwaniem lepszych warunków życia, powstają megamiasta, 

natomiast efektem niekontrolowanego rozrostu np. rozwoju podmiejskich stref mieszkalnych 

i okalających je usług aż pobliskie miasta zetkną się granicami, powstaje megalopolis, czyli 

„supermiasto”9. 

 

1. Wybrane wyzwania światowej metropolizacji 

  

Metropolia jest obszarem miejskim (składającym się z rdzenia, strefy metropolitalnej 

oraz obszaru oddziaływania) sporych rozmiarów, sporej liczby ludności i zagęszczenia, 

dysponuje znaczącym potencjałem gospodarczym, naukowym, innowacyjnym, stanowi węzeł 

komunikacyjny oraz siedzibę licznych i istotnych organizacji (Castellsowski węzeł 

przepływów) oraz przede wszystkim sprawuje funkcje kontrolne w skali krajowej i 

międzynarodowej. Metropolie porządkowane są w hierarchie najważniejszych w skali świata 

                                                           
5 B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 
2009, s. 211. 
6 B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, op.cit., s. 214. 
7 M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe 
i delimitacja. Raporty i analizy EUROREG 1/2009, s. 29. 
8 A. Majer, op.cit., s. 300 oraz B. Jałowiecki, Metropolie, Białystok 1999, s. 29. 
9 Cities: preindustrial, industrial, and postindustrial [w:] International Encyclopedia of Sociology, vol. 
1, [red.] F. N. Magill,  London, Chicago 1995, s. 171 oraz A. Majer, op.cit., s. 321. 



ośrodków – popularnym rankingiem miast jest podział na miasta Alfa, Beta, Gamma 

(Globalization and world cities research Network, GaWC). Porównywanie metropolii 

możliwe jest dzięki stosowaniu wspólnych definicji delimitacyjnych – na terenie Unii 

Europejskiej funkcję taką pełni podział na Funkcjonalne Obszary Miejskie (FUA), które 

wyróżnia się w oparciu o liczbę ludności ale także funkcjonalność w skali regionu czy kraju, 

np. w wymiarze gospodarczym w tym innowacyjnym. Natomiast Europejskie Metropolitalne 

Obszary Wzrostu (MEGA) są próbą hierarchizacji ośrodków europejskich podług cech: 

wielkości (liczba ludności i wielkość PKB), konkurencyjności (PKB na mieszkańca, 

lokalizacja siedzib 500 największych firm), dostępności (liczba pasażerów w portach 

lotniczych, stopień rozwoju transportu mulitmodalnego) oraz stopnia rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy (wykształcenie mieszkańców i udział pracujących w działalności 

badawczo-rozwojowej). Wynika z tego podział na miasta globalne, europejskie metropolie 

(MEGA1), silne metropolie (MEGA2), potencjalne metropolie (MEGA3), słabo 

wykształcone metropolie (MEGA4)10. 

 

Gliwice 
Przeszkodą w rozwoju metropolii są anachroniczne modele urbanistyczne, a 

wyzwaniem nowa definicja miejskości. Jedną z szeroko dyskutowanych koncepcji jest idea 

''smart cities'', czyli tzw. miast inteligentnych, wprowadzająca ideę zrównoważonego rozwoju 

w przestrzeń miejską. W praktyce chodzi tu o sprytne, błyskotliwe rozwiązania 

technologiczne, wprowadzające większą oszczędność i efektywność funkcjonowania 

miejskich systemów: od komunikacji, turystyki przez transport po usługi komunalne. Saskia 

Sassen opisuje miasto smart jako „będące beneficjentem technologii, służących przede 

wszystkim mieszkańcom”. Chodzi zatem nie o stosowanie technologii dla samej siebie, ale o 

adaptację technologii tak, by była realnie użyteczna w poprawie jakości życia miejskiego i 

dbaniu o nieodnawialne zasoby. „Technologie smart są najbardziej wydajne wtedy, kiedy 

                                                           
10 Por. M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, op.cit., s. 29-32. Polską metropolią potencjalną 
jest Warszawa, słabymi: Katowice, Kraków, Gdańsk-Gdynia, Wrocław, Poznań, Łódź i Szczecin. 



integrują liczne aspekty miejskiej aktywności w jeden zwarty system zbierający dane”11 – 

monitorowanie i porządkowanie danych z różnych systemów (transportowych, komunalnych, 

administracyjnych) jest szansą na zwiększenie efektywności w wykorzystaniu zasobów. W 

smart metropoliach lokuje się klasa kreatywna12 i nowocześni nomadzi. Dominacja 

mobilności i elastyczności rodzi popularność couchsurfingu (usługa oferowania miejsca 

noclegowego), co-workingu (współpracy lub pracy w wspólnej przestrzeni), płatności 

bezgotówkowych, kolaboratywnej konsumpcji (np. carsharing, czyli współdzielenie 

samochodu, pożyczanie sukien ślubnych, instytucja roweru miejskiego) oraz banków czasu. 

Zamiast „mieć” dominuje funkcja „używać”13. Negatywne zjawiska dotyczące jakości życia 

w metropoliach często łagodzone są przez oddolną działalność (ruch obywatelski). Są to 

często działania skupiające się na walce z przestrzeniami niczyimi, zanieczyszczeniem 

wizualnym, troszczące się o miejską estetykę, czystość środowiska naturalnego, zachowanie 

architektonicznego i kulturowego autentyku, odbudowy lokalnych relacji społecznych czy 

wprowadzania sztuki w przestrzeń miasta. Ze względu na rozwinięty kapitał ludzki w 

metropoliach oraz gromadzące się w nich siedziby najważniejszych instytucji, w tym 

artystyczne i naukowe, łączy się z metropoliami określenie technopolie (technopole, 

określające ośrodki rozwoju naukowego, miasta nauki)14, pojawiają się analizy nowej klasy 

metropolitalnej (obejmującej wysokiej klasy specjalistów, żyjących w szybkim tempie, 

podróżujących, żyjących w luksusie, operujących najnowocześniejszą technologią), klasy 

kreatywnej czy „klasy światowej”15. 

W analizach dotyczących sytuacji miast polskich obok metropolii pojawia się termin 

aglomeracji. W przeciwieństwie do pierwszego, drugi termin pobawiony jest jakościowych 

komponentów dotyczących relacji wewnętrznych i zewnętrznych obszaru16. Jednocześnie, 

aglomerację można traktować jako obszar metropolitalny lub jego rdzeń, jeśli występują 

powiązania funkcjonalne, szczególnie dotyczące usług wyższego rzędu. Samo pojęcie 

aglomeracji oznacza zwarty zespół „wzajemnie powiązanych, chociaż odrębnych z 

administracyjnego punktu widzenia, jednostek osadniczych (duże miasto wraz z otaczającym 

                                                           
11 Mapa trendów. Smart Cities [w:] “F5. Trendbook”, nr 4, październik 2012, s 19. 
12 Określenie zaczerpnięte Richarda Floridy, lokującego źródła sukcesu metropolii w idei „3T”: 
talencie, technologii i tolerancji, por. Florida Richard, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010. 
13 Krach finansowy stał się katalizatorem dla przechodzenia od kultu posiadania do kultury używania. 
Wypożyczanie, udostępnianie i subskrypcje stały się podwalina nowego pokolenia nomadów, którzy 
zamiast mieć, używają”. Za: Mapa trendów. Smart Cities, op.cit., s. 41 
14 por. A. Majer, op.cit., s. 303. 
15 Termin Rosabeth M. Kanter, idea zawierająca się w „3K”: koncept (idea, wiedza), kompetencje i 
koneksje. Por. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, op.cit., s. 242. 
16 Por. M. Lackowska, op.cit., s. 24. 



obszarem), powstały w wyniku procesów koncentracji. Aglomeracja policentryczna, mająca 

formę skupienia wokół kilku jąder osadniczych nosi nazwę konurbacji”17. Aglomeracja, czyli 

„gromadzenie” (por. łac. agglomeratio), prowadzi do koncentracji sporej liczby 

przedsiębiorstw, instytucji oraz niezbędnej dla ich funkcjonowania infrastruktury, efektem 

czego jest zagęszczony rynek pracy oraz niższe koszty korzystania z wspólnego zaplecza18 

(szczególnie, że w decyzji dot. lokacji przedsiębiorstwa istotna jest minimalizacja kosztów, 

np. poprzez dostęp do rynków, obecność siły roboczej oraz surowców)19. 

 

Sosnowiec 
 

2. Wybrane wyzwania polskiej metropolizacji 

 

Metropolizacja po polsku boryka się z wieloma problemami – terminologia jest 

jednym z nich. Jak punktuje Marta Lackowska (2009), wśród wyzwań ulokować należy 

delimitację obszarów metropolitalnych (rozbieżność delimitacji administracyjnej i 

funkcjonalnych relacji, co w konsekwencji powoduje niedopasowanie funkcjonalno-

przestrzenne struktur zarządzających), brak umocowania prawnego dla idei metropolii (brak 

regulacji prawnych rodzi utrudnienia na gruncie gospodarki), zaszczepienie i realizacja idei 

governance (rozumianego tu jako elastyczny wzorzec zarządzania publicznego, w którym 

istotną rolę odgrywają sektor prywatny, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe)20. 

Nie bez znaczenia jest brak jednolitej polityki miejskiej czy popularyzacja budżetu 

partycypacyjnego. Rola obszarów metropolitalnych w dynamizowaniu rozwoju wydobyta 

została w raporcie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
21, gdzie podkreśla się, że inwestowanie 

w sprawne funkcjonowanie miast i obszarów metropolitalnych ma realny wpływ na rozwój 

pozostałych obszarów kraju (utwierdzając powtarzany w wielu analizach i dokumentach 

                                                           
17 T. Markowski, T. Marszał, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia 
podstawowe, Warszawa 2006, s. 16. 
18 Agglomeration [w:] Dictionary of the Social Sciences, [red.] C. Calhoun, Oxford 2002, s. 9. 
19 Weber Alfred [w:] Dictionary of the Social Sciences, op.cit., s. 511. 
20 Por. M. Lackowska, op. cit., s. 30, 44-45, 50-52. 
21 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009. 



pogląd o  metropoliach jako „lokomotywach rozwoju”). Z jednej strony istotna jest dyfuzja, 

rozprzestrzenianie metropolitalnych wpływów na region, ale nie wyklucza to polaryzacji, 

czyli wyróżnienia i dynamizacji najważniejszych ośrodków miejskich w kraju. Porządek 

delimitacji uściśla Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju z 2030, gdzie 

dominuje perspektywa funkcjonalna – dokument proponuje sposób wyznaczania obszarów 

funkcjonalnych, które będą delimitowane na różnych poziomach zarządzania (krajowym, 

regionalnym, funkcjonalnym), m.in.: miejskie obszary funkcjonalne, obszary funkcjonalne 

ośrodków regionalnych, obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych, ośrodki lokalne, 

wiejskie obszary funkcjonalne. W 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

zaprezentowało Założenia Krajowej Polityki Miejskiej mające ukrócić brak jednolitej polityki 

miejskiej w Polsce. Obok propozycji zdefiniowania krajowej polityki miejskiej jako 

celowego, ukierunkowanego terytorialnie działania państwa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania ich potencjałów w 

procesach rozwoju kraju, przedstawiono główny cel polityki miejskiej, czyli wzmocnienie 

zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców22<ref> </ref>. 

 

Jaworzno 
W polskiej debacie o metropolizacji istotny głos należy do Unii Metropolii Polskich, 

organizmu powstałego w 1990 r. mającego na celu m.in. wspieranie rozwoju samorządności 

terytorialnej i gospodarczej, promocję inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i 

funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na 

obszarach metropolitalnych oraz współpraca z organami państwa, organizacjami 

ogólnopolskimi i międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji 

europejskiej23. W UMP udziela się 12 polskich ośrodków miejskich (Białystok, Bydgoszcz, 

Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę i 

                                                           
22 Por. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, Warszawa 2013. 
23 Unia Metropolii Polskich, http://www.metropolie.pl/o-ump/, dostęp: 27.09.2013. 



Wrocław). W ramach działalności UMP istotną rolę odgrywa przygotowywanie opracowań i 

analiz poświęconych zagadnieniom związanym z procesami metropolizacji24. 

 

3. Metropolizacja miast województwa śląskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 

 

Funkcjonalne połączenia, które wytworzyły się na przestrzeni kilkuset lat, a które 

wyostrzyły się w wieku XIX, by ich ukoronowaniem stał się okres rozkwitu przemysłu w 

wieku XX nie osłabły wraz z upadkiem gospodarki ekstensywnej. W latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, problematyzacja socjologiczna miast Górnośląskich i 

Zagłębiowskich dotyczyła głównie transformacji systemowej oraz wynikających z niej 

przekształceń gospodarczych, przemian w warstwie społecznej, kulturowej czy 

ekologicznej25. Sturm und drang zmiany systemów pozostawił w regionie z jednej strony 

klęskę ekologiczną, chaos przestrzenny, zaniedbanie infrastrukturalne, zacofanie gospodarcze, 

szerokie spektrum wyzwań społecznych (od problemów z strukturą zatrudnienia po 

wykorzenienie kulturowe), z drugiej – napływ zagranicznego kapitału, pojawienie się 

inwestycji, raptowne stosowanie narzędzi chroniących środowisko przed dalszą degradacją 

oraz niskie bezrobocie na tle kraju. Reforma administracyjna z 1998 roku doprowadziła do 

scalenia dawnych województw katowickiego, bielsko-bialskiego, częstochowskiego w jedno 

wspólne województwo śląskie. Konieczne było wypracowanie nowych metod 

funkcjonowania (co było trudne przez na „utracone przywileje” Częstochowy i Bielska-

Białej) oraz także nowych wzorców kulturowych ze względu na różnorodność ziem, które 

zakwalifikowano pod szyld „śląskie”. W konsekwencji zmian, w procesie metropolizacji 

regionu dominują Katowice, jako centrum wiodącego obszaru o znaczeniu europejskim 

(stolica województwa, port lotniczy). Jednocześnie, w wymiarze regionalnym rozwój 

                                                           
24 Wśród analizowanych zagadnień warto wymienić takie dylematy jak rodzaj władzy w metropolii 
(wybrana przez władze gminy czy w wyborach przez mieszkańców), forma ujarzmienia prawnego 
metropolii (czy potrzebna jest ustawa metropolitalna, czy ma być wspólna ustawa dla kraju czy 
osobne ustawy dla każdego przypadku), rola metropolii w rozwoju, partnerstwo publiczno-prywatne a 
także liczba obszarów metropolitalnych (koncepcja 12+21, będąc odpowiedzią na polarno-dyfuzyjny 
model rozwoju, wskazująca na sieć 12 regionów metropolitalnych i 21 regionów miejskich). Por. 
Adamowicz Paweł, Metropolie w polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu rozwoju Polski i Europy [w:] 
Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski [red.]Jan Szomburg, Gdańsk 2009 oraz 
Izdebski Hubert, Dylematy ustawy metropolitalnej. Referat na konferencji "Polskie metropolia - 
dokonania i kierunki rozwoju", Poznań 19.04.2012. 
25 Por. np. Górnicy Górnośląscy: Ludzie zbędni, ludzie luźni? Szkice socjologiczne, [red.] M. S. 
Szczepański, Kraków – Katowice 1994. 



obszarów i funkcji metropolitalnych rozkłada się równomiernie we wszystkich czterech 

subregionach. Wobec aglomeracji katowickiej wyróżnia się trzy komplementarne obszary: 

bielsko-bialski (węzeł strefy transgranicznej; tendencja rozwoju monocentrycznego oraz 

rozwoju osadnictwa w korytarzach transportowych łączących Bielsko-Białą z Aglomeracją 

Górnośląską, Aglomeracją Krakowską, Republiką Czeską i Republiką Słowacką), 

częstochowski (tendencja rozwoju monocentrycznego oraz rozwoju osadnictwa w 

korytarzach transportowych łączących Częstochowę z Aglomeracją Górnośląską) i rybnicki 

(tworzona przez: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój,Żory, Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin i 

Rydułtowy; tendencje do rozwoju policentrycznego z ośrodkiem w Rybniku i do wzrostu 

liczby mieszkańców aglomeracji, a także do rozwoju osadnictwa w korytarzach 

transportowych łączących aglomerację z Republiką Czeską i Aglomeracją Ostrawską)26. W  

Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 Aglomeracja Górnośląska 

(definiowana jako Katowice oraz miasta GZM) wchodzą w skład podstawowych węzłów sieci 

powiązań funkcjonalnych miast, natomiast Częstochowa i Bielsko-Biała stanowią węzły 

regionalne będące ważnym elementem równoważenia rozwoju kraju27. 

 

Bielsko-Biała 
Na sporą konkurencyjność miast Górnego Śląska i Zagłębia zwracają uwagę rankingi 

porównujące najważniejsze polskie miasta-metropolie, skupiając się czy to na Katowicach28, 

                                                           
26 Por. Strategia rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025 oraz Strategia 
rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”, s. 33-34, 168. 
27 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, s. 37. 
28 Por. Raporty na temat wielkich miast Polski. Katowice, PriceWatehouseCoopers 2011. 
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29 Por. Nordea Metrox.2010, [red.] Grociak Przemysław, Pozna
30 Nietrudno wyobrazić sobie, jak dobrze wypadłby w takim rankingu twór cało
metropolitalny. Podobnie rzecz ma si
trzecie Gdańsk. Gdyby połączyć
Cichoński, A. Jankowska, Najmłodsze miasta gór
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3.1. W stronę metropolii: przykłady współpracy

 

Współczesny stan miast Górnego 

zacieśniającej się współpracy. Z perspektywy hi

Okręg Przemysłowy: północn

największych w Polsce okr

Przemysłowym. Obszar ten, b

 metropolii: przykłady współpracy 

Aglomeracja Rybnicka 
Współczesny stan miast Górnego Śląska i Zagłębia jest konsekwencj

 współpracy. Z perspektywy historycznej, warto przypomnie

: północną część Górnośląskiego Zagłębia Wę
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ęglowego, jeden z 

cy z Rybnickim Okręgiem 

cy funkcjonalnym spoiwem dla gmin Górnego Śląska i 



Zagłębia „obejmuje 14 dużych miast skupionych w środkowej części województwa 

(konurbacja górnośląska): Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, 

Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Będzin, 

Świętochłowice i otaczające je obszary przemysłowe”31. Rozwój przemysłu wpływał na 

rozwój infrastruktury transportowej, mieszkaniowej, usług – miasta rozrastały się, 

powstawały nowe ośrodki (Tychy), tworząc z czasem spójną tkankę miejską, naznaczoną 

jednak nieporządkiem przestrzennym (przemieszanie strefy mieszkalnej z przemysłową, 

usługową, funkcjonalną). Spośród przykładów kooperacji ponadmiejskiej, będących szansą 

przećwiczenia możliwości miast oraz możliwości regionalnej i krajowej polityki w wymiarze 

współpracy międzygminnej, dwa z najbardziej symbolicznych dotyczą komunikacji. Pierwszy 

to Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego będący 

związkiem komunalnym obejmującym 25 gmin, powołanym w 1991 roku w celu wspólnego 

wykonywania zadań publicznych, przekraczających możliwości jednego ośrodka32. 

Ponadmiejska integracja komunikacji zbiorowej to ułatwienie dla pasażerów (unia biletowa: 

wspólna taryfa oraz bilety we wszystkich miastach). „Dziennie na linie KZK GOP wyjeżdża 

około tysiąca autobusów i 250 tramwajów, które przewożą ponad milion pasażerów na 

dobę”33. Drugim przykładem jest Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice, która 

stanowi odpowiedź na intensywny ruch drogowy w miastach Górnego Śląska i Zagłębia, a 

kształt trasy wyznaczył dominujący w potokach ruchu kierunek wschód-zachód. Celem DTS 

jest obsłużenie ruchu wewnętrznego aglomeracji. Powstanie trasy DTS korzystnie wpłynęło 

na odciążenie centrów miast w wymiarze komunikacji drogowej (szczególnie tranzytu), 

zwiększenie prędkości komunikacyjnej i oszczędność czasu34. 

 

3.2. Eksperyment:  GZM czyli Metropolia Silesia 

 

Eksperyment z wprowadzeniem Metropolii Silesia rozpoczął się wraz z powołaniem 

związku komunalnego GZM. W skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wchodzi 14 

miast na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, 

Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 

                                                           
31 Górnośląski Okręg Przemysłowy [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 10, [red.] Wojnowski Jan, 
Warszawa 2002, s. 351. 
32 KZK GOP Geneza, http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-geneza.html, dostęp 26.09.2013. 
33 Katarzyna Migdoł-Rogóż, Katowice. Komunikacja publiczna w aglomeracji [w:] Unia Metropolii 
Polskich, Dobre praktyki wielkich miast, Warszawa 2010, s. 70. 
34 Opis trasy i jej funkcje, http://www.dts-sa.pl/trasa-dts/, dostęp 27.09.2013. 



Świętochłowice, Tychy oraz Zabrze. Wymienione miasta stanowią węzłową część szerszej 

Aglomeracji Górnośląskiej (obejmującej 24 miasta). Warto wspomnieć, że do GZM 

pierwotnie należeć miało 19 ośrodków (dodatkowo jeszcze Czeladź, Będzin, Knurów, 

Mikołów i Tarnowskie Góry). Prawne uznanie GZM-u rozpoczęło się 13.01.2007 

podpisaniem wniosku o rejestrację, która dokonana została 8.06.2007 (Rejestr Związków 

Międzygminnych, pozycja 284), natomiast statut GZM-u został opublikowany Dzienniku 

Urzędowym Wojewody Śląskiego 28.06.2007. W związku z powstaniem Metropolii ''Silesia'' 

dopracowano szereg dokumentów strategicznych, mających wspierać rozwój nowego 

podmiotu: Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, Strategia Rozwoju 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025 oraz Strategia promocyjna 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”. 

 

Miasta konurbacji katowickiej 
Związek miast cechuje się silnymi powiązaniami gospodarczo-społecznymi, 

przestrzenno-funkcjonalnymi i infrastrukturalnymi35, co rodzi potrzebę uporządkowania 

priorytetów rozwojowych oraz ich strategicznego realizowania w wielu płaszczyznach 

zarządzania miastem (gospodarka, komunikacja, środowisko naturalne, nauka, kultura, usługi, 

                                                           
35 Por. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ''Silesia'' do 2025 r., s.14. 



jakość życia). Instytucja GZM, czyli późniejsza Metropolia Silesia ma za zadanie 

porządkować działalność miast w zakresie wspólnej strategii rozwoju, pozyskiwania środków 

finansowych z krajowych, zagranicznych i unijnych, zarządzania drogami, aktywizacji rynku 

pracy, wyrażania opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach 

objętych przedmiotem zainteresowania Związku oraz współdziałania z jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a 

także organami administracji rządowej36. 

Konkurencyjność Metropolii Silesia widoczna jest w skali krajowej głównie poprzez 

kapitał ludzki. W 2011 liczba ludności województwa to 4 626 357, zaś w GZM lokowało się 

1 927 787 ludzi, co stanowiło 41,6% wszystkich mieszkańców województwa37. W 

województwie, liczba ludności w wieku produkcyjnym w 2011 r była równa 2998,1 tys., czyli 

prawie 65% ogółu ludności. Jednocześnie, bezrobocie w woj. śląskim wynosiło w 10,2% na 

tle 12,5% kraju. Osoby pracujące w podmiotach GZM stanowiły w 2011 aż 48,7% 

pracujących w województwie śląskim, tu też gromadziło się prawie 72% studiujących w 

województwie śląskim. Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia 

korzystnie ocenia metropolitalne możliwości inwestycyjne: obok wysokiej specjalizacji 

przemysłu (dominują dziedziny górnictwa, hutnictwa, przemysłu samochodowego, 

chemicznego, maszynowego i wojskowego), lokuje się tu prawie 10% potencjału badawczo-

rozwojowego kraju (po Warszawie to drugi wynik).  

Badania poświęcone społecznej recepcji idei metropolii prowadzono kilkakrotnie. W 

2009 roku Krzysztof Bierwiaczonek wnioskował, że „pytanie o metropolię Górny Śląsk i 

Zagłębie jest pytaniem o nieznany respondentom problem”38 i mimo sympatii wobec 

zagadnienia, „wraz z ogólnym poparciem pojawiały się komentarze o braku szerszej wiedzy 

na ten temat”39. Wśród problemów, z jakimi borykał się GZM od swojego powstania 

wyróżnić należy: brak umocowania prawnego dla metropolii, nieumiejętność lokalnych 

włodarzy do myślenia kategoriami dobra publicznego oraz negocjacji rozwiązań ważnych z 

perspektywy wszystkich miast; zaś tym, co GZM i przyszłą metropolię uwierało najbardziej 

                                                           
36 Statut Związku: http://www.gzm.org.pl/gzm_new/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=66, 
dostęp 25.09.2013. 
37 Górnośląski Związek Metropolitalny, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Katowice 
2012 oraz Województwo śląskie.. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Katowice 2012. 
38 K. Bierwiaczonek, Wybrane wymiary regionalnego ładu przestrzennego i ich społeczne oceny [w:] 
Chaos oswojony? Województwo śląskie i jego społeczne metamorfozy, [red.] Szczepański Marek S., 
Zagała Zbigniew, Katowice 2009, s. 110. 
39 K. Bierwiaczonek, op.cit., s. 109. 



to problem nazwy, symboliki oraz odpowiedniego wywa

ważnymi miastami województwa

Miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z podziałem na subregiony

Również w 2009 roku miały miejsce badania dot. opinii mieszka

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nt. utworzenia m

sporą społeczną świadomość wzgl

informacje o projekcie, przy czym blisko połowa wykazała spor

(34%) sympatię względem projektu, jedna pi

dezaprobatę wyraził co dziesi

górnośląskiej jak i zagłębiowskiej stronie o to, jak powinna si

powinno być jej symbolem i jakie dokładnie miasta powinny w

mniejszych lub większych niezgodno

się jednomyślnością w postrzeganiu utworzenia metropolii jako szansy na wzrost 

konkurencyjności regionu (blisko 80% odpowiedzi zdecydowanie i r

temat stanu stosunków górno

                                                           
40 Por. K. Bierwiaczonek, Między entuzjazmem a sceptycyzmem. „Metropolia 
w świetle badań socjologicznych z lat 2006
oczekiwania wobec projektu utworzenia 
Katowice 2010, s. 98-99. 

to problem nazwy, symboliki oraz odpowiedniego wyważenia akcentów mi

nymi miastami województwa40. 

Miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z podziałem na subregiony

 w 2009 roku miały miejsce badania dot. opinii mieszka

zku Metropolitalnego nt. utworzenia metropolii. Badania wykazały 

 względem metropolii: 66% badanych posiadała jakiekolwiek 

informacje o projekcie, przy czym blisko połowa wykazała sporą (27,5%) lub umiarkowan

dem projektu, jedna piąta badanych wyraziła niezdecydowanie, a 

 wyraził co dziesiąty badany. W badaniach szczegółowo pytano zarówno po 

biowskiej stronie o to, jak powinna się nazywa

 jej symbolem i jakie dokładnie miasta powinny wchodzić w jej skład. Mimo 

kszych niezgodności w powyższych zagadnieniach, respondenci wykazali 

 w postrzeganiu utworzenia metropolii jako szansy na wzrost 

ci regionu (blisko 80% odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak). Zdania na 

temat stanu stosunków górnośląsko-zagłębiowskich po utworzeniu metropolii  były 

 

dzy entuzjazmem a sceptycyzmem. „Metropolia ś
 socjologicznych z lat 2006-2008, [w:] Sposób na metropoli

oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii, 

nia akcentów między innymi 

 

Miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z podziałem na subregiony 
 w 2009 roku miały miejsce badania dot. opinii mieszkańców  

etropolii. Badania wykazały 

dem metropolii: 66% badanych posiadała jakiekolwiek 

 (27,5%) lub umiarkowaną 

raziła niezdecydowanie, a 

ty badany. W badaniach szczegółowo pytano zarówno po 

 nazywać metropolia, co 

 w jej skład. Mimo 

szych zagadnieniach, respondenci wykazali 

 w postrzeganiu utworzenia metropolii jako szansy na wzrost 

aczej tak). Zdania na 

biowskich po utworzeniu metropolii  były 

śląsko-zagłębiowska” 
2008, [w:] Sposób na metropolię. Idee a społeczne 

[red.] Pyka Robert, 



podzielone: niecałe 27% uważało, że metropolia polepszy relacje Górnego Śląska i Zagłębia, 

niecałe 25%, że nie będzie to miało wpływu, co dziesiąty badany wyraził dezaprobatę, a 

pozostali określili, iż trudno powiedzieć.  

Od 2010 roku funkcjonuje nazwa Metropolia Silesia oraz jej identyfikacja wizualna. 

W 2011 roku we wszystkich 14 miastach przeprowadzono badania poświęcone społecznej 

recepcji Metropolii Silesia oraz jej kampanii promocyjnej41. Badania eksperckie potwierdziły 

tezę, że powołanie Metropolii Silesia to tworzenie nowej nazwy do starego, dobrze znanego, 

okrzepłego i funkcjonującego układu miast. Wśród problemów najważniejszymi były (1) brak 

jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji prawnej dla powstania metropolii, przez co brakuje 

skutecznych narzędzi działania oraz (2) współpraca miast, szczególnie w wymiarze 

strategicznym, wymagająca długoterminowego planowania, kosztów i kompromisów, które 

zwracają się dopiero po latach i są trudne do realizacji w systemie kadencyjnym. Działalności 

nie ułatwia fakt, że metropolia posiada swoje centrum (w związku równorzędnych miast 

Katowice wybijają się na ośrodek prymarny), a co ciekawe, obawa przed hegemonią Katowic 

jest równie mocna po obu stronach Brynicy. Wskazywano również na możliwość 

glajszachtowania kultury, co jednak nie wydaje się jawnym zagrożeniem przy silnej 

tożsamości kultury górnośląskiej oraz tożsamości zagłębiowskiej.  

Sondaż pokazał, iż stopień wiedzy o Metropolii kształtował się w 2011 roku 

stosunkowo wysoko: o GZM (Górnośląski Związek Metropolitalny?) słyszało 79,4% 

badanych i aż 68% potrafiło wytłumaczyć, czym jest. Na analogiczne pytanie Czy słyszał/a 

Pan/i o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia Silesia? twierdząco odpowiadało 60,4 % 

respondentów, wyjaśnić czym jest Metropolia Silesia potrafiła blisko połowa (49,5%). 

Stopień akceptacji dla powstawania związków międzygminnych tworzy przyjazną atmosferę 

dla działalności metropolii: blisko 40% badanych w pełni akceptuje pomysł, by miasta 

zawiązywały związki i działały w przestrzeni społecznej jako jeden aktor, zaś akceptację z 

pewnymi zastrzeżeniami zgłosiło niecałe 52%. Mniej lub bardziej wyraźne formy sprzeciwu 

dotyczyły mniej niż co dziesiątego badanego. Powołanie nowego związku nie wywołało 

rewolucji w wymiarze tożsamościowym. 

W konsekwencji, tylko 10% respondentów stwierdziło, że odpowiadając na pytanie 

Skąd jesteś? zadane przez kogoś spoza regionu lub zza granicy użyłby/łaby określenia: Jestem 

z Metropolii Silesia. Wśród powodów sprzeciwu używania tej nazwy jest (tu widać błędne 

koło) fakt, ze nikt tej nazwy nie używa (20%), preferowane są określenia kulturowe (11%) lub 

                                                           
41 A. Wycisk, Jak się promować? Kreowanie marki miejskiej i jej społeczna recepcja. Przykład 
Metropolii Silesia, Warszawa 2012. 



miejskie (7%), nazwa jest odbierana jako sztuczna (8%), występuje brak identyfikacji (8%). 

Jak można wnioskować w oparciu o wyniki badań, to właśnie z nazwą był największy 

problem. Dwuczłonowa „Metropolia Silesia” jest skrótem z pełnej nazwy Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia Silesia. Uważny czytelnik dostrzeże tu co najmniej trzy niejasności: 

(1) intencją nazwy jest poszanowanie dwóch głównych tożsamości kulturowych w metropolii: 

górnośląskiej i zagłębiowskiej, jednak w nazwie wciąż pozostał nierówny stosunek 

„śląskości” („górnośląsko” oraz „Silesia” to 2:1 wobec „zagłębiowskiej”) a w nazwie 

stanowiącej markę: Metropolia Silesia nie ma nic o Zagłębiu; (2) określenie „metropolia” jest 

terminem funkcjonalnym, który słusznie opisuje relacje miast Górnego Śląska i Zagłębia, 

jednak w wymiarze morfologicznym związek ten jest bardziej aglomeracją (czasem też 

określaną konurbacją) i te określenia, zwyczajowo używane, wydają się naturalnym 

odniesieniem; wreszcie emocje wzbudzała sama (3) Silesia, czyli słowo z obcego porządku 

językowego. Kulturowe różnice miedzy Górnym Śląskiem i Zagłębiem są dostrzegane przez 

ponad połowę respondentów z różnym natężeniem: pewną różnicę dostrzega 29% badanych, 

dużą różnicę: 22%, bardzo dużą: 18%. Na komplementarne pytanie jak postępować w obliczu 

różnicy, blisko połowa respondentów stwierdziła iż warto podkreślać cechy wspólne (54%) 

lub pozostać neutralnym (26%)42. 

 

Tab. 1. Stopień identyfikacji z nazwami regionalnymi i związków miejskich. Za: Wycisk A. , Jak się 
promować? Kreowanie marki miejskiej i jej społeczna recepcja. Przykład Metropolii Silesia, 

Warszawa 2012. 
 

3.3. Appendix: Wizerunek metropolii na tle wizerunku województwa śląskiego 

                                                           
42 Szersze omówienie w: Wycisk Aleksandra, Konflikt bez konfliktu – Górny Śląsk i Zagłębie 
Dąbrowskie w opinii młodych mieszkańców Metropolii Silesia, [w:] „Górnośląskie Studia 
Socjologiczne. Seria Nowa. T. 3”, [red.] Szczepański Marek S., Śliz Anna, Katowice 2010. 



 

Punktem wyjścia dla promocji Metropolii 

Silesia było zmierzenie się z dotychczasowym 

wizerunkiem miast, chodziło zatem o odczarowanie 

stereotypu zacofanego regionu i ukazanie jego 

różnorodności, w tym innowacyjności gospodarki. 

Istotne było także uzmysłowienie odbiorcy faktu, iż 

miasta Górnego Śląska i Zagłębia mimo 

policentrycznego charakteru tego obszaru, są spójnym i 

dążącym do współpracy organizmem. Kampania 

promocyjna w 2010 i 2011 roku miała charakter wizerunkowy, informacyjny, oswajający z 

powstaniem Metropolii Silesia. Logo Metropolii Silesia oceniło pozytywnie blisko 65% 

badanych, jednak podobnego zdecydowania zabrakło w przypadku claimu marki Pełnia życia: 

blisko 40% respondentów wyraziła niezdecydowanie, i ponad 20% objawiło dezaprobatę, 

przy niecałych 30% reakcji sympatycznych. Ogół działań promocyjnych ponad 53% uznało 

za raczej lub bardzo niezadowalające, raczej zadowolonych było niecałe 24%. Jednocześnie, 

prawie 87% wierzyła, że promocja może zmienić sposób postrzegania miast Górnego Śląska i 

Zagłębia. Marka Metropolii Silesia budowana była na pomyśle różnorodności: wiele 

różniących od siebie miast proponuje szeroki wachlarz możliwości. Konsekwentnie, claim 

Pełnia życia wskazywał na możliwość spełniania się w pełni różnorodnych doświadczeń. 

Komunikat ten jest spójny z akcentującą wielowymiarowość promocją marki wojewódzkiej: 

Śląskie. Pozytywna energia. Seria kampanii marketingu wojewódzkiego zdołała zbudować 

markę regionu pełnego energii, w którym można podejmować zróżnicowane aktywności: od 

inwestycji po turystykę (górską, sportową, przemysłową). Skuteczność tej działalności 

potwierdzają nie tylko nagrody dla kampanii czy produktów turystycznych (np. Industriada, 

Szlak Zabytków Techniki) ale również badania ewaluacyjne wskazujące realne zmiany w 

postrzeganiu województwa i porzucaniu szkodliwych stereotypów43. 

 

 

                                                           
43 Np. badania skuteczności promocji w 2010 roku (Pozytywnie nakręceni polecają) pokazały, że 
reklamę zapamiętało 9,2 mln Polaków, a 66% zadeklarowało chęć uczestnictwa w proponowanej 
ofercie, koszt poprawienia wizerunku wyniósł 1,22 na osobę. Wykonawcą kampanii była agencja 
reklamowa Grupa Eskadra. Za: Nagroda EFFIE AWARDS dla Województwa Śląskiego,  
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=4307, dostęp: 26.10.2010. 
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Metropolia górnośląska 

 

Metropolia katowicka zwana najczęściej „górnośląską” jest jedną z 14 metropolii 

Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. W jej skład wchodzą: archidiecezja katowicka, 

diecezja gliwicka, diecezja opolska. Organizacja Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie 

światowej, biorąc pod uwagę zmiany granic politycznych, została w poważnym stopniu 

zakłócona na ziemiach, które zostały włączone w granice republik sowieckich. Natomiast w 

wyniku ustaleń w Jałcie i Poczdamie w granice Polski zostały włączone Ziemie Zachodnie i 

Północne, które kościelne dotychczas należały do Kościoła niemieckiego. Stan 

tymczasowości na Ziemiach Północnych i Zachodnich trwał do 1970 roku, a na ziemiach 

wschodnich Polski aż do 1992 roku. Okolicznością sprzyjającą uporządkowaniu organizacji 

terytorialnej Kościoła było umowa, między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką 

Federalną Niemiec o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków, podpisana w 

Warszawie 7 grudnia 1970 roku oraz ustawa z 17 maja 1989 roku regulująca status Kościoła 

w Polsce, w tym także przywrócenie hierarchii kościelnej w dawnych republikach sowieckich 

oraz powstanie diecezji w Białymstoku. Oficjalnie proces reorganizacji rozpoczął się pod 

koniec 1991 roku. Papież Jan Paweł II w liście do prymasa Polski kard. Józefa Glempa (4 

października 1991) postulował tworzenie nowych diecezji; w mniejszym stopniu brano pod 

uwagę granice historyczne, a w większym kryterium ilościowe. Idea podziału, zakładająca w 

najbardziej ogólnym zarysie podział dużych diecezji, zarówno pod względem terytorialnym 

jak i ludnościowym, mieściła się w nauce soboru watykańskiego II.  Celem zmian  było 

„pełniejsze dostosowanie misji Kościoła — czyli wszechstronnie pojętej ewangelizacji — do 

warunków i wymagań, jakie stawiają czasy, w których żyjemy, i w których wypadnie żyć 

następnym pokoleniom na naszej ojczystej ziemi"1. 10 października 1991 roku Konferencja 

Episkopatu Polski powołała Komisję do Spraw Podziału Administracyjnego Kościoła w 

Polsce pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego. 30 października 1991 roku  

w czasie rozmów na temat reorganizacji Kościoła padła propozycja, aby Górny Śląsk 

otrzymał metropolię. W kurii katowickiej opracowano założenia nowej organizacji 

terytorialnej Kościoła na Górnym Śląsku, zakładające podział diecezji katowickiej i 

powstanie dwóch nowych: gliwickiej i bielskiej. Projektowane zmiany były zbieżne z 

programem regionalizacji opracowanym w odniesieniu do Górnego Śląska przez Urząd 
                                                           
1 Piotr Libera, Prawno-organizacyjne aspekty utworzenia metropolii katowickiej, [w:] Metropolia 
Katowicko-Górnośląska. [...], red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 22-29. 



Wojewódzki w Katowicach, a także konsultowane z władzami państwowymi. Ludność — ok. 

4 mln. Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 

zreorganizował dotychczas istniejącą strukturę metropolitalną, do 5 istniejących metropolii 

doszło 9 nowych, w tym katowicka zwaną też metropolią górnośląską. W skład metropolii 

katowickiej jako sufraganie weszły diecezje: opolska i gliwicka. Podniósł jednocześnie do 

godności arcybiskupa metropolity katowickiego biskupa Damiana Zimonia. 

 

1. Archidiecezja katowicka 

 

Zgodnie z ideą kierującą zmianami w Kościele polskim, z liczebnie dużej diecezji katowickiej 

(patrz archidiecezja katowicka) wyłączono 13 dekanatów. Dekanaty: Lubliniec, Woźniki, 

Sadów, Tarnowskie Góry-Centrum, Tarnowskie Góry-Zachód i część dekanatu piekarskiego 

(parafie: N. Chechło, Świerklaniec, Orzech i Sucha Góra) weszły w skład nowo utworzonej 

diecezji gliwickiej. W sumie, diecezja katowicka oddała diecezji gliwickiej 48 parafii z ok. 

200 tys. wiernych, ok. 800 km kw. czyli blisko 1/4 obszaru diecezji. W ramach archidiecezji 

katowickiej pozostały Piekary, centrum pielgrzymkowe przemysłowego Śląska. Dalsze 8 

dekanatów: Bielsko-Centrum, Bielsko-Zachód, Cieszyn, Czechowice, Istebna, Skoczów, 

Strumień, Wisła weszło w skład innej, nowo utworzonej diecezji na południu Polski —

diecezji bielsko-żywieckiej. Diecezji bielsko-żywieckiej diecezja katowicka oddała 84 

parafie, ok. 1000 km. kw., z 350 tyś. wiernych. Stanowi to pod względem terytorialnym ok. 

1/4 dotychczasowego obszaru diecezji katowickiej. Obecnie na terenie archidiecezji 

katowickiej podzielonej na 30 dekanatów mieszka ok. 1450 tys. wiernych. Terytorialnie, 

prócz kilku dekanatów południowo-zachodnich, archidiecezja katowicka obejmuje przede 

wszystkim obszar przemysłowego Śląska. 

 

2. Diecezja opolska 

 

Konferencja w Poczdamie (17 lipca — 2 sierpnia 1945) ustaliła granice Polski. 

Nowe granice państwowe pozostawiły po stronie polskiej całą diecezję gdańską i wolną 

prałaturę w Pile, diecezję warmińską, prawie całą archidiecezję wrocławską, dużą część 

diecezji berlińskiej, a także niewielką część archidiecezji praskiej (okręg Kłodzka), 

ołomunieckiej (okręg Głubczyc) i skrawek diecezji miśnieńskiej (okręg Bogatyni). Z kolei po 

stronie czeskiej diecezja wrocławska pozostawiała Zaolzie a po stronie niemieckiej niewielki 



obszar w okolicach Görlitz - Zgorzelec. Posługując specjalnymi pełnomocnictwami 

udzielonymi przez Stolice Apostolską w dniu 8 lipca 1945 roku, kard. August Hlond 

dekretem z dnia 15 sierpnia 1945 roku ustanowił nowe jednostki terytorialne —

administratury apostolskie i zamianował ich rządców. We Wrocławiu — administratorem 

apostolskim został ustanowiony ks. dr Karol Milik, dla okręgu opolskiego — ks. dr Bolesław 

Kominek, w Gorzowie Wlkp. — ks. dr Edmund Nowicki. Wszyscy administratorzy otrzymali 

uprawnienia jurysdykcyjne biskupów rezydencjalnych. Decyzją władz politycznych 26 

stycznia 1951 roku zostali usunięci administratorzy apostolscy mianowani przez kard. 

Hlonda. Powołując się na punkt 3 porozumienia między Rządem a Episkopatem z 14 kwietnia 

1950 roku, rząd zarządził likwidację „stanu tymczasowości” w administracji kościelnej na 

Ziemiach Zachodnich w postaci administratur apostolskich i polecił usunięcie 

dotychczasowych rządców a na ich miejsce nakazał wybrać wikariuszy kapitulnych. 6 lutego 

prymas Stefan Wyszyński zmuszony sytuacją polityczną udzielił jurysdykcji kanonicznej 

wskazanemu przez konsultorów diecezjalnych w Opolu — ks. Emilowi Kobierzyckiemu. 

Wynik wyborów do Bundestagu 1969 roku zmienił sytuację polityczną w samych Zachodnich 

Niemczech, a pośrednio wpłynął na zmianę stosunków polsko-niemieckich. Mimo, że Polska 

nie graniczyła z Niemcami zachodnimi, to jednak rządowi polskiemu zależało na 

uregulowaniu granic z obydwa pastwami niemieckimi. 20 listopada 1970 parafowano, a 8 

grudnia 1970 w Warszawie podpisane zostało porozumienie potwierdzające zachodnie 

granice Polski. To porozumienie z kolei umożliwiało uregulowanie także statusu organizacji 

kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Papież Paweł VI bullą „Episcoporum 

Poloniae” z 28 czerwca 1972, ustanowił na Ziemiach Zachodnich nowe diecezje. Poza 

określeniem nowych granic archidiecezji wrocławskiej powstały nowe: Szczecińsko-

Kamieńska z siedzibą w Szczecinie, Gorzowska z siedzibą w Gorzowie Wlkp., Koszalińsko-

Kołobrzeska z siedzibą w Koszalinie i diecezja Opolska z siedzibą w Opolu. Erygowana 

przez papieża Pawła VI diecezja opolska początkowo wchodziła w skład metropolii 

wrocławskiej. Od 1992 roku wraz z diecezją gliwicką i archidiecezją katowicką wchodzi w 

skład metropolii górnośląskiej. Obszar diecezji opolskiej liczy 8033 km kwadratowych. 

Mieszka na nim: 888 000 ludności, w tym 848000 katolików. Diecezja składa się z 398 

parafii, ujętych w 36 dekanatów.  

Powierzchnia diecezji 8033 m2 
Liczba mieszkańców 900 000 
Liczba katolików 860 000 
Liczba kościołów i kaplic parafialnych 398 
Liczba kościołów nieparafialnych 209 



Liczba dekanatów 36 
Liczba parafii 398 
Liczba księży diecezjalnych 704 
Liczba zgromadzeń zakonnych męskich 15 
Liczba zgromadzeń zakonnych żeńskich 20 

Diecezja opolska, statystyka (stan 2013 r.) 

W duszpasterstwie zaangażowanych jest 707 księży diecezjalnych i 137 — 

zakonnych.  Diecezja opolska dotychczas kierowali Franciszek Jop (1972–1976), a po jego 

śmierci bp Alfons Nossol (1976–2009). Obecnie od 2009 roku diecezją kieruje bp Andrzej 

Czaja. W 1994 roku  powstał w Opolu z Wydziałem Teologicznym, w którego struktury 

weszło również Wyższe Seminarium Duchowne, które z dniem 15 sierpnia 1997 r. 

przeniesione zostało z Nysy do Opola. W latach 2002 – 2005 obradował w diecezji I Synod 

Diecezji Opolskiej. Na terenie diecezji znajduje się Góra św. Anny oraz Sanktuarium św. 

Jacka w Kamieniu Śląskim. W 1994 roku powstał Wydział Teologiczny wchodzący w skład 

państwowego uniwersytetu, z tej racji w 1997 roku z Nysy do Opola zostało przeniesione 

Seminarium Duchowne, w którym studiują zarówno klerycy z diecezji opolskiej, jak i 

gliwickiej. W seminarium duchownym studiuje 73 alumnów, którzy studia filozoficzne i 

teologiczne odbywają na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Diecezja 

posiada diecezjalne radio „Góra św. Anny” — aktualna nazwa: Radio PLUS Opole. Diecezja 

posiada własne Wydawnictwo św. Krzyża, a na terenie diecezji kolportowany jest Gość 

Niedzielny (tzw. wersja opolska). Caritas Diecezji Opolskiej uruchomił Centrum Opieki 

Paliatywnej w ramach, którego działa: Hospicjum Stacjonarne; Oddział Medycyny 

Paliatywnej; Poradnia Opieki Paliatywnej; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów w 

Stanie Wegetatywno-Apalicznym. Ponadto Caritas prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej; 

Ośrodek Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Skowronek” oraz Centrum 

Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym im. Ks. Bpa Józefa Nathana. W Kamieniu 

Ślaskim otwarto zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny2. 

 

3. Diecezja gliwicka 

 

Przy tworzeniu diecezji papież Jan Paweł II kierował się ideą  „aby w każdej diecezji 

istota Kościoła stała się bardzo przejrzysta, a także by biskup mógł stosownie i skutecznie 

wypełniać wszystkie swoje obowiązki, jak tego coraz bardziej wymagają potrzeby religijne, 

duchowe i moralne oraz zmiany społeczne i kulturalne, dokonujące się w dzisiejszych 

                                                           
2 Rocznik Diecezji Opolskiej 2006, s. 48-54. 



czasach”. Utworzenie diecezji dokonało się poprzez terytorialne wydzielenie jej z Diecezji 

Opolskiej i przyłączenie dodatkowo pięciu dekanatów z Diecezji Katowickiej. Do diecezji 

gliwickiej włączono także miejscowość Herby Polskie z Diecezji Częstochowskiej. Te trzy 

diecezje tworzą dziś metropolię górnośląską z abpem metropolitą Wiktorem Skworcem na 

czele. Na mocy breve apostolskiego z 7 października 1993 patronami nowej diecezji zostali 

święci Piotr i Paweł – równocześnie są oni patronami gliwickiej katedry; NMP Matka 

Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz święta Anna. Pierwszym biskupem na mocy tej 

samej bulli mianowany został ks. bp Jan Wieczorek. W chwili utworzenia diecezji, liczyła 

ona 18 dekanatów — 147 parafii. Wśród nich do największych należą dekanaty gliwickie i 

bytomskie. Na terenie Gliwic znajduje się również parafia obrządku ormiańskiego przy 

kościele św. Trójcy oraz parafia wojskowa św. Barbary. Na terenie diecezji swoje placówki 

posiada obecnie 11 zakonów i zgromadzeń zakonnych - męskich oraz 18 zakonów i 

zgromadzeń zakonnych — żeńskich. Na siedzibę kurii zostały wybrany dawny gmach 

konwiktu biskupiego „Albertinum”3. Od 29 grudnia 2011 roku diecezją biskup [[Jan 

Kopiec]], dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej i jest po biskupie Janie 

Wieczorku (1992-2011) drugim biskupem gliwickim. Ingres do katedry Św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Gliwicach odbył się 28 stycznia 2012 roku. Diecezja gliwicka obejmuje obszar 2 

250 km2, z którego 60,6 proc. należało wcześniej do diecezji opolskiej, a 39,4 proc. do 

diecezji katowickiej. Według danych z 2010 roku diecezję zamieszkuje 714 855 

mieszkańców, w tym 637 584 katolików. Stanowiło to około 89 proc. ogółu ludności diecezji. 

Liczba mieszkańców 697 753 
Liczba wiernych 636 195 
Dekanaty 18 
Parafie 155 
Kościoły parafialne 155 
Kościoły filialne 21 
Kościoły w budowie 3 
Kościoły publiczne i półpubliczne 56 
Księża diecezjalni 388 
Duchowieństwo zakonne 153 
Zgromadzenia zakonne żeńskie 38 
Siostry zakonne 210 

Diecezja gliwicka, statystyka (stan 2013 r.) 
Po powstaniu wydziału teologicznego w uniwersytecie opolskim i klerycy 

przygotowujący się do kapłaństwa a pochodzący z diecezji gliwickiej (54) mieszkają w 

Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, a swoje studia 

                                                           

3
 Bonczol, Stosunki wyznaniowe, s. 535-541. 



teologiczne odbywają na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Głównym 

sanktuarium diecezji są Rudy Raciborskie, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Pokornej. 

Działalność charytatywną w diecezji gliwickiej realizuje Caritas Diecezji Gliwickiej, 

powołana do życia 9 lipca 1992 roku. Caritas Diecezji Gliwickiej prowadzi 18 stacji Stacji 

Opieki. Jednym z najbardziej znanych jest Ośrodek Rehabilitacyjno — Edukacyjny dla Dzieci 

i Młodzieży w Rusinowicach, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach, Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej. Ponadto w zakres działalności Caritas wchodzą warsztaty terapii 

zajęciowej, kuchnie, jadłodajnie oraz świetlice środowiskowe. Na terenie diecezji działa od 

1994 roku Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Podnosi kwalifikacje zawodowe 

wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szkolenia4. Młodzież pozaszkolna 

stoi w centrum zainteresowania Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos” prowadzonego 

przez jezuitów. Natomiast Centrum Informatyki Diecezji Gliwickiej zajmuję się 

prowadzeniem Centrum zajmuje się m.in. obsługą kościelnego sprzętu komputerowego i 

oprogramowania, koordynowaniem prac zespołów, które tworzą nowe oprogramowania 

służące celom religijnym. Prowadzi też stronę www diecezji gliwickiej. W Gliwicach 

opracowano bazę danych dla kurii, obecnie wykorzystywaną w kilku diecezjach polskich. 
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dr hab. Robert Krzysztofik 

Miasta województwa śląskiego 

 

Na obszarze województwa śląskiego zlokalizowanych jest (2014 r.) 71 miast. Z 

czego ponad połowę stanowią miasta duże (liczące pow. 100 tys. mieszkańców) i miasta 

średnie (liczące 20-100 tys. mieszkańców). Od ponad 20 lat zbiór miast w województwie 

śląskim wykazuje tendencje wzrostowe. Jednak wzrostowi liczebnemu miast towarzyszy dość 

wyraźny spadek zaludnienia. W najbliższej przyszłości będzie on warunkował nie tylko 

zmiany innych struktur wewnętrznych miast, ale także wpłynie bezpośrednio na modyfikację 

sieci miast w ogóle. Przeobrażenia sieci miejskiej na obszarze województwa śląskiego trwają 

od początków jej istnienia czyli od I połowy XIII wieku, w ich efekcie na tym obszarze 

powstało łącznie ponad 120 miast, a kilka lokacji nie powiodło się w ogóle. Współczesny 

obraz sieci miast wskazuje na istotny, ale tylko aktualny stan procesu urbanizacji na 

pograniczu Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. 

 

1. Rozwój sieci miejskiej w przeszłości 

 

1.1. Rozwój sieci miejskiej w okresie feudalnym (do 1800 r.) 

 

Urbanizacja na obszarze województwa śląskiego sięga przełomu pierwszego i 

drugiego tysiąclecia naszej ery i dotyczy różnej wielkości ośrodków grodowych i targowych. 

Ich wyraźna sieć ukształtowała się już w XII wieku. Przyjmując jednak prawno-

administracyjne kryterium pojęcia miasta jego genezę należy przesunąć na obszarze 

województwa śląskiego na I połowę XIII w. Pierwszym ośrodkiem miejskim na obszarze 

województwa śląskiego był Racibórz, lokowany po raz pierwszy przed rokiem 1217. Do 

końca XIII wieku, zainicjowano jeszcze na omawianym terytorium lokację 18 miast (tab. 1).  

Z czego trzy nie zostały podjęte (Maków, Repty, Sośnicowice), a kolejnych 5 miało charakter 

krótkotrwały (nie przetrwały średniowiecza)1. 

Proces lokacyjny w XIII w. w zdecydowanej przewadze dotyczył miast śląskich. 

Lokacje w zachodniej Małopolsce były jeszcze nieliczne. Zdecydowany rozwój 

średniowiecznych miast lokacyjnych w małopolskiej części województwa nastąpił dopiero w 

XIV i XV w. W części śląskiej trwało natomiast uzupełnianie sieci miejskiej.  

                                                           
1 Krzysztofik, 2007. 



Miejscowość Prawa miejskie Miejscowość Prawa miejskie 
XIII wiek 

Śląsk2 Małopolska3 
Bielsko 
Bytom 
Cieszyn 
Gliwice 
Krzanowice 
Lubliniec 
Maków 
Mikołów 
Mikołów St. M. 
Pilchowice 
Pyskowice 
Racibórz 
Racibórz Nw. M. 
Repty 

Sośnicowice 

Wodzisław Śląski 
Zbrosławice 
Żory 

Przed 1300 
1254 
Przed 1263 
Przed 1276 
1265 
1300 
1240 
1276 
Około 1250-1260 
Przed 1300 
1300 
Przed 1217 
1294-Przed 1423 
1247 

Przed 1300 
1265 
Przed 1300 
1272 

Danków 
Kłobuck St. M. 
Mstów 
Siewierz 
Sławków 
Żarnowic St. M. 

Przed 1283-przed 1400 
1244-przed1400 
1278 
1276 
Przed 1286 
Przed 1300-przed 1400 

Tab. 1.1. Lokacje miast średniowiecznych na obszarze województwa śląskiego - XIII wiek. 
Objaśnienia: Kursywą zaznaczono przywileje niezrealizowane. 

XIV i XV w. 
Śląsk Małopolska 

Bieruń 
Chełm Śląski4 
Mysłowice 
Pszczyna 
Rybnik 
Skoczów 
Strumień 
Toszek 
Woźniki 

Przed 1387 
Około 1374-po 1400 
Przed 1360 
1303 
Przed 1327 
Przed 1322 
1482 
1302 
Przed 1310 

Będzin 
Czeladź 
Częstochowa 
Kaszczor 

Kłobuck 
Koniecpol 
Koziegłowy 
Kromołów 
Krzepice 
Lelów 
Mrzygłód 
Ogrodzieniec 
Olsztyn 
Pilica 
Przyrów 
Staromieście 
Szczekociny 
Włodowiec 
Żarnowiec 
Żarki 

1358 
Przed 1325 
Przed 1370 
1364 
1339 
1403 
1402 
1388 
Przed 1357 
1354 
Przed 1475 
1409 
Przed 1442-przed 1478 
Przed 1394 
1369 
Przed 1314 
Przed 1443 
Przed 1399 
Przed 1340 
Przed 1382 

                                                           
2 Bez terytorium Księstwa Siewierskiego, które od połowy XV w. utożsamiano terytorialnie z 
małopolską częścią Królestwa Polskiego. 
3 Obejmuje także południowe skrawki historycznego terytorium Wielkopolski. 
4 Terytorialnie miejscowość w tym okresie była zlokalizowana w małopolskiej części regionu. 



Żywiec 
Żywiec St. M. 

Przed 1450 
Przed 1327 

Tab. 1. 2.Lokacje miast średniowiecznych na obszarze województwa śląskiego - XIV i XV wiek. 
Objaśnienia: Kursywą zaznaczono przywileje niezrealizowane. 

W strukturze wielkościowej miast zdecydowanie dominował Racibórz. Około 

połowy XIV wieku liczył około 3100 mieszkańców. Drugim co do wielkości był Bytom z 

populacją około 1500 osób. Pozostałe miasta nie przekraczały zaludnienia 1000 osób (Mapa: 

Demograficzny obraz Górnego Śląska w epoce feudalnej, red. T. Ładogórski, Kraków 1955, 

s. 243). 

Proces lokacyjny w XIII w. w zdecydowanej przewadze dotyczył miast śląskich. 

Lokacje w zachodniej Małopolsce były jeszcze nieliczne. Zdecydowany rozwój 

średniowiecznych miast lokacyjnych w małopolskiej części województwa nastąpił dopiero w 

XIV i XV w. W części śląskiej trwało natomiast uzupełnianie sieci miejskiej.  

W strukturze wielkościowej miast zdecydowanie dominował Racibórz. Około 

połowy XIV wieku liczył około 3100 mieszkańców. Drugim co do wielkości był Bytom z 

populacją około 1500 osób. Pozostałe miasta nie przekraczały zaludnienia 1000 osób (Mapa: 

Demograficzny obraz Górnego Śląska w epoce feudalnej, red. T. Ładogórski, Kraków 1955, 

s. 243).  

Rozwój miast średniowiecznych na obszarze województwa śląskiego, zwłaszcza do 

połowy XIV w. opierał się w głównej mierze na: 

• umiastowieniu dotychczasowych ośrodków grodowych i innych o charakterze 

defensywnym, 

• umiastowieniu ośrodków targowych i innych lokalnych punktów wymiany, 

• umiastowieniu ośrodków, stanowiących centra nowego osadnictwa na granicy 

obszarów już zagospodarowanych i będących celem ekspansji osadniczej (tzw. 

miasta-wrota), 

• umiastowieniu ośrodków posiadających w bazie ekonomicznej funkcje 

wyspecjalizowane (górnicze, klasztorne). 

Począwszy od końca XIV w. w genezie miast regionu współczesnego województwa 

śląskiego rosła rola czynników zdefiniowanych w punkcie b) i c), malała natomiast rola 

czynnika określonego w punkcie a). Do końca XIV i XV w. na omawianym obszarze 

powstało łącznie 31 miast. Tym razem więcej po stronie małopolskiej. Ostatecznie na 

obszarze współczesnego województwa śląskiego w 1500 roku funkcjonowały 44 miasta, a 7 

dalszych upadło (ryc. 1). Gęstość sieci miejskiej wynosiła w części śląskiej 35 miast na 10 

tys. km², a w części małopolskiej 33 na 10 tys. km². Większość miast miała tzw. genotyp o 



charakterze centralnym, to znaczy, ze powstawały jako lokalne ośrodki obsługi dla 

najbliższego. W miarę zdefiniowanego zaplecza osadniczego. Rzadsze były natomiast lokacje 

miast skrajnie wyspecjalizowanych, na przykład górniczych5. 

 

Ryc. 1. Rozmieszczenie, geneza i wielkość demograficzna miast województwa śląskiego. 
Stosunkowo gęsta sieć miast ukształtowanych w średniowieczu oraz ukonstytuowane 

przez nie lokalne i regionalne powiązania społeczne i ekonomiczne stanowiły wyraźne tło 

ograniczenia procesu umiastowienia w epoce wczesnonowożytnej (1501-1800). Szczególnie 

na Śląsku. W tym okresie w kształtowaniu się sieci miast uwidaczniają się trzy wyraźne 

zjawiska: 

• degradacja prawna niektórych małych ośrodków powstałych w średniowieczu, 

• lokacje miast silnie wyspecjalizowanych gospodarczo, 

                                                           
5 Krzysztofik, 2007; Krzysztofik, 2012. 



• lokacje ośrodków stanowiących centra domen możnowładczych o wyraźnie lokalnym 

charakterze. 

W latach 1501-1800 na obszarze współczesnego województwa śląskiego powstało 

łącznie 10 miast z czego 2 (20 %) w części śląskiej, a 8 (80 %) w części małopolskiej (tab.2). 

Dysproporcje te wynikały z różnic w postępie procesu osadnictwa i urbanizacji oraz 

odmiennych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych. Stosunkowo niskie zagęszczenie sieci 

miast w części śląskiej regionu wynikało z odebrania praw miejskich niektórym 

miejscowościom w XVII w. (Zbrosławice), a przede wszystkim w 1742 roku (Bieruń, 

Krzanowice, Miasteczko Śląskie, Mysłowice, Pilchowice, Sośnicowice, Woźniki). Uzyskany 

zamiennie status wsi targowej (marktflecken) nie był tożsamy pojęciu miasta, jakkolwiek 

wiele z nich nadal miała taki charakter z punktu widzenia przestrzennego czy gospodarczego. 

Miejscowość Prawa miejskie Miejscowość Prawa miejskie 
Śląsk Małopolska6 

Miasteczko Śląskie 
Sośnicowice 
Tarnowskie Góry 

1561-1742 
1526-1742 
1526 

Biała 
Częstochówka 
Janów 
Nakło 
Nowokrzepice 

Modrzejów 
Niwka 
Olsztyn 
Wilamowice 

1723 
1717 
1696 
Przed 1746-1825 
1745-około 1792 
1706-1801 
Przed 1787-1801 
Około 1534 
1800 

Tab. 2. Lokacje miejskie na obszarze województwa śląskiego w latach 1501-1800 
Wśród nowo powstałych miast na szczególna uwagę zasługują nowe ośrodki 

związane z górnictwem kruszcowym (Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie) oraz 

przygraniczne miasta-wrota (Modrzejów, Niwka, Nowokrzepice). Genetyczne 

uwarunkowania funkcji produkcyjnych, którym towarzyszyły funkcje miasta-wrót łączyła 

natomiast Biała.  

W okresie feudalnym po raz pierwszy na obszarze współczesnego województwa 

śląskiego pojawiły się zaglomerowane formy osadnicze, tak typowe dla XX i XXI wieku. 

Jako pierwsza ukształtowało bi-centryczne skupienie Raciborza i Raciborza Nowego Miasta. 

W okresie późniejszym funkcjonowały równie z reguły nietrwałe tzw. aglomeracje 

potranslacyjne, powstałe na skutek przenosin danego miasta na inne miejsce (Lelów, 

Żarnowiec, Żywiec). Specyficzny, transgraniczny charakter miało średniowieczne skupienie 

miejskie Będzina i Czeladzi.  

                                                           
6 Obejmuje także południowe skrawki historycznego terytorium Wielkopolski. 



Układy zaglomerowane powstałe w epoce wczesnonowożytnej były to głównie 

skupienia miast górniczych (Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie), a przede wszystkim 

nadgraniczne układy miast-wrót. W II połowie XVIII wieku powstaje pierwsza na 

omawianym obszarze konurbacja miejska7: Mysłowice8 - Modrzejów-Niwka. Inne XVIII-

wieczne skupienia miejskie o charakterze aglomerowanym to: Bielsko i Biała (układ 

transgraniczny), Częstochowa i Częstochówka, Krzepice i Nowokrzepice (układ 

międzyregionalny), a także Lelów-Nakło. 

Sieć miast śląskich w 1800 roku w porównaniu z miastami zachodniomałopolskimi 

cechowała się nie tylko większą równomiernością rozmieszczenia, ale także większym 

potencjałem demograficznym. W tym okresie w grupie największych miast znajdowały się 

Bielsko, Cieszyn, Pszczyna i Racibórz. Z populacją liczącą pomiędzy 2 a 5 tys. mieszkańców 

plasowały się w grupie miast średnich. Tylko dwa miasta należały do grupy miast bardzo 

małych (poniżej 1 tys. mieszkańców). Były to Skoczów i Strumień. Zaludnienie pozostałych 

miejscowości śląskiej części dzisiejszego województwa mieściło się w przedziale od 1 do 2 

tys. mieszkańców. Odmienna sytuacja miała miejsce w Małopolsce. Tu dominowały miasta 

bardzo małe (poniżej 1 tys. mieszkańców i małe liczące od 1 do 2 tys. mieszkańców). W 

ogóle nie było miast średnich9. 

 

1.2. Rozwój sieci miejskiej w okresie industrialnym (1801-1945) 

 

Od połowy XVIII w. pogłębiające się podziały polityczne współczesnego terytorium 

województwa śląskiego, sprawiły, że obraz procesu urbanizacji miał charakter dualny. To 

znaczy tożsame na całym obszarze były uwarunkowania genetyczno-ekonomiczne 

(górnictwo, przemysł, handel, rzemiosło), różne zaś – polityki wobec miast, zarówno w 

odniesieniu do kwestii przestrzennych, jak i społeczno-ekonomicznych. Już sam trójpodział 

terytorium dzisiejszego województwa w ramach trzech odmiennych państwowości stanowił 

istotny kontekst w rozumieniu procesu umiastowienia. Odmiennie bowiem kształtowała się 

polityka formalizowania istnienia miast w pruskiej części Śląska, inaczej w Królestwie 

Polskim, a jeszcze inaczej na Śląsku Cieszyńskim. Odmiennym torem biegły także formalno-

prawne aspekty umiastowienia Galicji. Ten aspekt miał swoją kontynuację także w okresie 

                                                           
7 Układ osadniczy składający się z co najmniej 3 wielkościowo porównywalnych ośrodków miejskich, 
których sąsiedztwo przestrzenne nawiązuje z reguły do wspólnego czynnika genetycznego. 
8 Od 1742 roku nie miały formalnie praw miejskich. 
9 I. Kantor-Pietraga, R. Krzysztofik, Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego 
od XIII do XXI wieku, Sosnowiec 2009. s. 11. 



międzywojennym, gdzie pomimo podziału terytorium współczesnego województwa śląskiego 

tylko na dwa państwa, w rzeczywistości odmiennie kształtowały się pewne zjawiska 

polityczno-administracyjne wobec miast, w autonomicznym województwie śląskim, w 

województwie kieleckim (Zagłębie Dąbrowskie i ziemia Częstochowska) oraz w 

krakowskim. Naturalnie odmienna była w należącej do Niemiec rejencji opolskiej.  

W XIX w. Śląsk wkroczył ze zredukowaną w latach 40. XVIII w. siecią miast. 

Reformy miejskie z lat 1808 i 1857 wzmocniły miasta duże i średnie. Ukonstytuowały także 

istnienie i rolę wsi targowych, jako pomocniczych jednostek lokalnego rozwoju społeczno-

ekonomicznego. W drugiej połowie XIX w. swoje prawa odzyskało też kilka miast 

górnośląskich – Bieruń, Miasteczko Śląskie, Mysłowice, Sośnicowice i Woźniki10. Sieć miast 

we wschodniej części Śląska cechowała się stosunkowo wyraźną równomiernością, co 

pozwalało na optymalne kształtowanie lokalnego zaplecza miast. Pomimo podziału 

politycznego analogicznie było także należącym do Habsburgów Śląsku Cieszyńskim.  

W części małopolskiej sieć miast była stosunkowo gęsta, jednak większość z nich 

należała do grupy osiedli, których potencjał nie przekraczał 500-1000 mieszkańców. Uwaga 

ta dotyczy zarówno Królestwa Polskiego, jak i zachodniej Galicji. Systematyczna likwidacja 

ustroju miejskiego ośrodków małopolskich rozpoczęła się w porównaniu ze Śląskiem z 

pewnym opóźnieniem, począwszy od końca XVIII w. Jedne z pierwszych decyzji w tej 

sprawie (degradacja Modrzejowa i Niwki w 1801 r.) podjęte zostały zresztą przez władze 

pruskie na terytorium utworzonego przez nich Nowego Śląska. Jednak największą skalę miała 

likwidacja ustroju miejskiego dokonana przez władze rosyjskie w latach 1869-1870 w 

Królestwie Polskim. W granicach współczesnego województwa śląskiego w wyniku tych 

działań prawa miejskie utraciło aż 21 miejscowości (tab. 3). Część z nich odzyskała je 

dopiero w XX wieku. 

Miejscowość  Prawa miejskie Miejscowość Prawa miejskie 
MIEJSCOWOŚĆI UPRAWOMOCNIONE (1801-1945) 
Śląsk Małopolska 

Bielsko 
Bielsko-Biała 
Bieruń 
Chorzów 
Katowice 
Miasteczko Śląskie 
Mysłowice 
Nowy Bytom 

Piekary Śląskie 

1945 
1939 
1865 
1869 
1865 
1866 
1861 
1940 

1940 

Biała 
Czeladź 
Dąbrowa Górnicza 
Jaworzno 
Kłobuck 
Koniecpol 
Krzepice 
Milówka 
Reden 

1945 
1919 
1916 
1901 
1919 
1927 
1919 
Przed 1884 
1841 

                                                           
10 Krzysztofik, 2007. 



Ruda 
Siemianowice Śl. 
Sośnicowice 
Szopienice 

Świętochłowice 

Woźniki 
Zabrze 

1940 
1932 
1853 
1940 

1940 
1858 
1922 

Sosnowiec 
Szczakowa 
Szczekociny 
Wilamowice 
Zawiercie 

1902 
1889-1933 
1923 
1896 
1915 

Tab. 3.1. Procesy miastotwórcze na obszarze współczesnego województwa śląskiego według 
kryterium prawno-administracyjnego w latach 1801-1945. MIEJSCOWOŚCI UPRAWOMOCNIONE 

(1801-1945). Objaśnienia: Kursywą zaznaczono przywileje niezrealizowane. 
Miejscowość Prawa miejskie Miejscowość Prawa miejskie 

MIEJSCOWOŚCI ZDEGRADOWANE (1801-1945) 
Śląsk Małopolska 

Bielsko 
Bielsko-Biała 
Miasteczko Śląskie 
Sośnicowice 

1939 
1945 
1945 
1945 

Biała 
Czeladź 
Częstochówka 
Janów 
Kłobuck 
Koniecpol 
Koziegłowy 
Kromołów 
Krzepice 
Lelów 
Milówka 
Modrzejów 
Mrzygłód 
Mstów 
Nakło 
Niwka 
Ogrodzieniec 
Olsztyn 
Pilica 
Przyrów 
Siewierz 
Sławków 
Szczakowa 
Szczekociny 
Wilamowice 
Włodowice 
Żarnowice 
Żarki 

1939 
1870 
1826 
1870 
1870 
1870 
1870 
1869 
1870 
1869 
1934 
1801, 1870 
1870 
1870 
1825 
1801 
1869 
1869 
1869 
1870 
1870 
1869 
1896 
1869 
1814 
1870 
1869 
1870 

Tab. 3.2. Procesy miastotwórcze na obszarze współczesnego województwa śląskiego według 
kryterium prawno-administracyjnego w latach 1801-1945. MIEJSCOWOŚCI ZDEGRADOWANE 

(1801-1945). Objaśnienia: Kursywą zaznaczono przywileje niezrealizowane. 
Na proces degradacji mniejszych miast usługowo-handlowych i rolniczo-usługowych 

w XIX w. nałożył się drugi równoległy w czasie, a mianowicie znacząco zaawansowana 

industrializacja i będąca jej bezpośrednią konsekwencją szeroko pojęta urbanizacja. 

Począwszy od II połowy XIX w. czynnikiem silnie wzmacniającym tą zależność był także 



dynamiczny rozwój kolei żelaznych. Industrializacja i „nowa urbanizacja” objęły część 

istniejących ośrodków miejskich. Niezależnie jednak stworzyły sieć całkiem nowych 

zurbanizowanych układów osadniczych, które szczególnie od początków XX wieku zaczęły 

pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego przerastać większość miast o 

dłuższych tradycjach miejskich.  

Uprzemysłowienie i rozwój górnictwa w XIX i I połowie XX wieku stanowiąc tło 

powszechnej urbanizacji nie spowodował jednak w równym stopniu powszechnego 

umiastowienia, rozumianego jako emergencja miast z punktu formalno-prawnego. Zarówno w 

części śląskiej, jak i małopolskiej widać było wyraźne opóźnienie umiastowienia względem 

procesów urbanizacji i dynamicznego rozwoju potencjału gospodarczego11. Na obszarze 

województwa śląskiego do czasów II wojny światowej powstało co najmniej 100 nowych 

ośrodków zurbanizowanych, a prawa miejskie uzyskało tylko kilkadziesiąt (tab. 3). W obu 

przypadkach uwzględniono także miejscowości o starszej genezie, a silnie zurbanizowane w 

tym okresie. Stąd też w tym samym okresie (przełom XIX/XX wieku) funkcjonowały małe 

miasta usługowo-handlowo-rzemieślnicze i liczące niejednokrotnie kilkadziesiąt tysięcy 

mieszkańców miejscowości bez formalnego statusu miejskiego.   

Proces ukonstytuowania formalno-prawnego istniejącej rzeczywistości na szerszą 

skalę rozpoczęto w okresie międzywojennym, zarówno w autonomicznym województwie 

śląskim, jak i w ówczesnym województwie kieleckim. W pierwszym z nich nadano w 1939 

roku12 status miejski części silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych gmin bez 

wcześniejszych tradycji miejskich. W drugim natomiast przywrócono prawa miejskie 

niektórym ośrodkom lokalnym i przemysłowym, a które straciły w latach 1869-1870.  

Procesy umiastowienia w XIX i I połowie XX wieku (do zakończenia II wojny 

światowej) na obszarze współczesnego województwa śląskiego spowodowały całkowitą 

rekompozycję regionalnej sieci miast. Po pierwsze zmniejszyła się liczba ośrodków miejskich 

ogółem, a co związane było przede wszystkim z ubytkiem formalnie istniejących miast w 

części małopolskiej. Drugą kwestią był wyraźny wzrost przeciętnej wielkości miasta według 

kryterium demograficznego. Aż 3/5 ośrodków miejskich należało do grona miast bardzo 

dużych, dużych i średnich. Struktura ta stanowiła do pewnego stopnia wyjaśnienie ograniczeń 

w liczbie formalizowanych decyzji o umiastowieniu. Ideą miasta stał się bowiem w regionie 

wizerunek ośrodka znaczącego, o zdecydowanie rozwiniętym potencjale gospodarczym i 
                                                           
11 Krzysztofik, 2013. 
12 Z formalnym wejściem w życie od 1940 r. Z powodu II wojny światowej umiastowienie Nowego 
Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy, Szopienic i Świętochłowic przesunęło się dopiero na II połowę lat 
40. XX wieku. 



demograficznym, wyraźnie wybijający się na tle sieci licznych mniejszych miejscowości 

zurbanizowanych. Wiele mniejszych miejscowości uprzemysłowionych nie posiadało także 

odpowiednio rozwiniętego potencjału endogenicznego, zarówno w sferze ekonomicznej, 

społecznej, jak i infrastrukturalnej. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w sferze powiązań oraz 

oddziaływań lokalnych i regionalnych. Te ograniczane były porównywalnym potencjałem 

ośrodków sąsiednich, szczególnie biorąc pod uwagę ich dużą liczbę i tak, jak na obszarze 

późniejszej konurbacji katowickiej czy rybnickiej – dużym zagęszczeniem.  

W okresie industrialnym swoje miejskie początki miał rozwój kilku znaczących 

ośrodków dzisiejszego województwa śląskiego. Czynnik przemysłu zdecydował o powstaniu 

i rozwoju wielkomiejskich struktur Chorzowa, Zabrza i Dąbrowy Górniczej. Inną drogą 

poszedł rozwój Katowic i Sosnowca, zlokalizowanych po dwóch różnych stronach 

ówczesnego kordonu granicznego (do 1923 r.). Ich rozwój należy wiązać z funkcją miast-

wrót warunkowaną specyficznym położeniem politycznym, gospodarczym i przestrzennym. 

Część tych funkcji, szczególnie dla Katowic obejmuje pojęcie ośrodka dyspozycyjnego. W 

okresie międzywojennym Katowice transformowały swój charakter funkcjonalny z miasta-

wrót na miasto centralne. Obie funkcje w Katowicach oraz pierwsza z nich w Sosnowcu 

ostatecznie zadecydowały o uprzywilejowanej pozycji tych miejscowości odpowiednio w 

górnośląskiej części konurbacji (Katowice) i w Zagłębiu Dąbrowskim (Sosnowiec). 

Zdystansowały tym samym nie tylko nowe, wielkie ośrodki przemysłowe (Chorzów, 

Dąbrowa Górnicza), ale także przesądziły o losie miast z dłuższymi tradycjami miejskimi – 

odpowiednio Bytomia i Będzina. Szczególnie kazus Bytomia, który przy bardziej 

sprzyjających decyzjach XIX-wiecznych władz mógł stać się kluczowym ośrodkiem w 

zachodniej części Górnego Śląska, a współcześnie także województwa śląskiego jest godny 

odnotowania w tym miejscu. Silnymi ośrodkami miejskimi stały się także Częstochowa, 

Gliwice, Racibórz oraz zespół miast bliźniaczych Bielska i Białej. W tym okresie 

wykrystalizowała się także pozycja innych miast większych i średnich: Będzina, Cieszyna, 

Czeladzi, Jaworzna, Mikołowa, Mysłowic, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Tarnowskich Gór 

i Zawiercia. 

 

1.3. Rozwój sieci miejskiej w okresie socjalistycznym (1945-1989) 

 

Cechą charakterystyczną rozwoju miast na obszarze województwa śląskiego po II 

wojnie światowej było dalsze wzmacnianie pozycji miast dużych i średnich oraz gwałtowne 

wzrost liczby mniejszych ośrodków miejskich (poniżej 20 tys. mieszkańców). Było to 



efektem utrwalenia się relacji zakład pracy – miejsce zamieszkania, tym razem jednak 

obejmującej większą liczbę ludności.  Istotna kwestia było także to, że zdecydowana 

większość nowych miast miała już za sobą pewien okres rozwoju jako formy zurbanizowanej, 

dzięki czemu zdołała ukształtować elementarne układy powiązań lokalnych, a także stworzyć 

podstawy struktur społecznych i infrastrukturalnych, które w wielu przypadkach miały 

wcześniej charakter jedynie zalążkowy.  

Uwzględniając fakt wzrostu ilościowego nowych miast oraz tendencje do kreowania 

„wielkich ośrodków przemysłowych”, a jednocześnie mając na uwadze silną koncentrację 

przestrzenną sieci miejskiej, spodziewanym rezultatem była jej częściowa integracja 

administracyjna. To znaczy procesowi umiastowienia podlegały kolejne mniejsze 

miejscowości, jednak część z nich po pewnym czasie była przyłączana do innych, 

prężniejszych. Apogeum tego procesu miało miejsce w latach 1973-1977 kiedy to zmiany 

administracyjne dotknęły aż 32 miasta13. (tab. 4) Ta, nie w każdym przypadku celowa 

reforma statusu prawno-administracyjnego miast przyniosła w latach 1970-1989 diametralnie 

odmienny wizerunek sieci miast. O ile w 1970 r. dominowały miasta bardzo małe i średnie, to 

już 2 dekady później miasta duże i średnie. Podstawą umiastowienia nowych ośrodków 

miejskich oraz kontynuacji rozwoju tych o starszej genezie były w okresie powojennym, tak 

jak poprzednio, działalność przemysłowa i eksploatacja węgla kamiennego. Genezę 

funkcjonalną mniej licznych stanowiły funkcje wypoczynkowo-turystyczne, satelitarne i 

komunikacyjne. Dla Katowic ważną funkcją była także administracyjna. Po 1975 r. stanowiła 

ona także ważną determinantę rozwoju Bielska-Białej i Częstochowy. Z kolei silnym 

czynnikiem miastotwórczym Gliwic były funkcje naukowo-badawcze. Największym miastem 

na obszarze współczesnego województwa śląskiego były Katowice, które 1987 r. liczyły 

maksymalnie 368,8 tys. mieszkańców. Integralną część miasta stanowiły także 3 ośrodki 

miejskie włączone w latach 1959-1975 – Szopienice, Kostuchna i Murcki. Katowice stały się 

w tym okresie ostatecznie także największym ośrodkiem przemysłowym regionu. Istotnie 

wzmocniły także uzyskane w I połowie XX wieku funkcje administracyjne, kulturalne i 

dyspozycyjno-zarządcze. Drugim największym miastem na omawianym terytorium była 

Częstochowa, której dynamika rozwoju szczególnego tempa nabrała w latach 70. XX wieku, 

a co związane było w równym stopniu z rozbudową potencjału przemysłowego, jak i 

uzyskaniu w 1975 r. nowych funkcji administracyjnych na poziomie wojewódzkim. W 1986 

r. liczba mieszkańców miasta przekroczyła 250 tys. mieszkańców. W grupie miast 200 
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tysięcznych w latach 70. i 80. XX wieku znalazły się także: Bytom (z przyłączonym 

Radzionkowem), Gliwice (z przyłączonymi Łabędami), Zabrze i Sosnowiec (z 

przyłączonymi: Kazimierzem Górniczym, Klimontowem, Porąbką i Zagórzem), przy czym to 

ostatnie miasto na początku lat 80. XX wieku przekroczyło nawet granicę 250 tys. 

mieszkańców. W gronie miast dużych (pow. 100 tys. mieszkańców) centralnej części 

województwa znalazły się także: Ruda Śląska (zintegrowana z terytoriów wcześniejszych 

miast: Rudy i Nowego Bytomia z Wirkiem), Chorzów, Dąbrowa Górnicza (z przyłączonymi 

Strzemieszycami Wielkimi i Ząbkowicami) oraz Tychy (z Bieruniem i Lędzinami). 

Miasto Nadanie praw miejsckich Region Pozbawienie praw miejskich 
Biała - M 1950 
Bielsko - S - 
Bielsko-Biała 1950 S/M 1975 
Bieruń - S - 
Błachownia 1967 M - 
Boguszowice 1962 - 1975 
Brzeziny Śląskie 1951 S 1975 
Brzozowice-Kamień 1962 S 1973 
Chwałowice 1967 S 1973 
Czechowice-
Dziedzice 

1951 S - 

Czerwionka 1962 S 1975 
Czerwionka-
Leszczyny 

1975 S - 

Grodziec 1951 M 1975 
Imielin 1967 S 1975 
Jastrzębie-Zdrój 1963 S - 
Jeleń 1973 M 1977 
Kalety 1951 S - 
Kazimierz Górniczy 1967 M 1975 
Klimontów 1967 M 1975 
Knurów 1951 S - 
Kostuchna 1967 S 1975 
Koziegłowy 1950 M - 
Kuźnia Raciborska 1967 S - 
Leszczyny 1962 S 1975 
Lędziny 1966 S 1975 
Łabędy 1954 S 1975 
Łagisza 1969 M 1973 
Łaziska Górne 1951 S - 
Łazy 1967 M - 
Murcki 1967 S 1975 
Myszków 1950 M - 
Niedobrzyce 1954 S 1975 
Nowy Bytom 1947 S 1958 
Ogrodzieniec 1973 M - 



Orzesze 1962 S - 
Piekary Śląskie 1947 S - 
Porąbka 1967 M 1973 
Poręba 1973, 1982 M 1975 
Pszów 1954 S 1975 
Radlin 1954 S 1975 
Radzionków 1951 S 1975 
Rydułtowy 1951 S 1975 
Ruda 1947 S 1958 
Ruda Śląska 1959 S - 
Siewier 1962 M - 
Sławków 1958, 1984 M 1977 
Strzemieszyce 
Wielkie 

1954 M 1975 

Strzybnica 1967 S 1975 
Szczakowa - M 1956 
Szczyrk 1973 M - 
Szopienice 1947 S 1959 
Świętochłowice 1947 S - 
Tychy 1951 S - 
Ustroń 1956 S - 
Wesoła 1962 S 1977 
Wirek 1949 S 1951 
Wisła 1962 S - 
Wojkowice 1962 M 1977 
Zagórze 1967 M 1975 
Ząbkowice 1962 M 1977 
Żarki 1949 M - 
Tab. 4. Procesy miastotwórcze na obszarze współczesnego województwa śląskiego wg kryterium 
prawno-administracyjnego w latach 1946-1989 - Objaśnienia: M – część małopolska województwa, 
S – część śląska województwa, R – restytucja praw miejskich dla dotychczasowej wsi z formalnego 
punktu widzenia, W – wydzielenie się nowego miasta z granic innego (we wszystkich przypadkach 
miasta wydzielające się straciły swoją samodzielność w latach 70. XX wieku). 

Największym miastem w południowo-zachodniej części województwa stał się 

Rybnik. Znaczą rolę tego ośrodka pod względem demograficznym i gospodarczym osiągnięto 

w efekcie przyłączenia do niego trzech dotąd osobnych miast: Boguszowic, Chwałowic i 

Niedobczyc. W drugiej połowie lat 80. XX wieku liczba ludności przekroczyła w mieście 140 

tys. mieszkańców. Drugim największym ośrodkiem, przekraczającym liczbę ludności 100 tys. 

mieszkańców był Wodzisław Śląski , do którego w 1975 r. przyłączono Pszów, Radlin i 

Rydułtowy.  Dużym – 100-tysięcznym  miastem było w tym okresie także Jastrzębie-Zdrój. 

W gronie miast dużych znalazło się także Bielsko-Biała, które ostatecznie w 

dwuczłonowej formie ukonstytuowało się w 1950 r. Potencjał demograficzny miasta dużego 

osiągnęło już w II połowie lat 60. XX wieku. Znaczącą grupę miast stanowiły także ośrodki 

średnie z przedziału demograficznego od 50 do 100 tys. mieszkańców. Były to Zawiercie 



(okresowo z Porębą), Tarnowskie Góry (z Miasteczkiem Śląskim i Strzybnicą), Piekary 

Śląskie (z Brzezinami Śląskimi i Brzozowicami-Kamieniem), Świętochłowice, Siemianowice 

Śląskie, Będzin (z Grodźcem, Łagiszą i Wojkowicami), Mysłowice (z Imielinem i Wesołą), 

Jaworzno (z Jeleniem i Szczakową), Racibórz i Żory.  

Niezależnie od uprawomocnionej sieci miast istotną grupę ośrodków 

zurbanizowanych stanowiły także osiedla miejskie. Ta forma prawno-administracyjna 

począwszy od połowy lat 50. XX wieku stanowiła z reguły preludium do późniejszego 

umiastowienia. Tak stało się w przypadku ośrodków miejskich zlokalizowanych na obszarze 

województwa śląskiego, a umiastowionych do końca lat 80. XX wieku. Część osiedli 

miejskich została natomiast włączona do innych miast (Dąbrówka Wielka, Gołonóg, 

Hołdunów, Łaziska Średnie, Maczki, Mikuszowice Śląskie, Ostrowy Górnicze, Stolarzowice, 

Wilcze Gardło) lub zdegradowana formalnie do rzędu miejscowości wiejskich (Nakło, Herby, 

Koszęcin, Krupski Młyn, Poraj, Węgierska Górka, Wieszowa, Zbrosławice). 

W okresie powojennym ostatecznie ukonstytuowały się także formy osadnicze 

konurbacji katowickiej i rybnickiej oraz aglomeracje bielska i częstochowska. 

Charakterystyczne skupienie miast powstało także w rejonie Zawiercia i Myszkowa. 

 

2. Układ i struktura miast w okresie współczesnym (po 1990 roku) 

 

2.2. Układ lokalizacyjny miast i podstawowe formy osadnicze 

 

Rozwój miast na obszarze województwa śląskiego po 1990 r. przybrał nowego 

znaczenia. Dotyczy to niemal wszystkich kwestii związanych z bytem i przekształceniami 

ośrodków miejskich. Kwestią zasadniczą jest zwiększenie się liczby miast, których w latach 

1990-2013 powstało w granicach województwa 11 (tab. 5). Jednak wszystkie przypadki 

nadania praw miejskich dotyczyły miejscowości, które miały już za sobą miejska przeszłość. 

Stąd mówić należy jedynie o restytucji przywilejów miejskich (2 przypadki), a przede 

wszystkim wydzieleniu się z granic większej jednostki, dotychczasowej jej dzielnicy, która 

włączona została do niej sztucznie w latach 70. XX wieku (9 przypadków)14. Specyfiką 

obszaru województwa śląskiego od ponad półtora wieku jest kwestia silnie zurbanizowanych 

osiedli, które nie posiadają praw miejskich. Co najmniej kilkanaście z nich spełnia 

zdecydowaną większość kryteriów ubiegania się o ten status, jednak z różnych względów nie 
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następuje proces ubiegania się o ich umiastowienie. Bardziej wyraźna jest natomiast 

kontynuacja tendencji odśrodkowych prowadzących ostatecznie do dalszej korekty zmian 

administracyjnych z lat 70. XX wieku, a skutkującej kolejnymi wydzieleniami się miast z 

granic większych ośrodków (kazus dzielnicy Wesoła w Mysłowicach) lub podziałem tzw. 

miast zlepieńców (kazus Czerwionki-Leszczyny). 

Miasto Region Nadanie praw miejskich Charakter ustanowienia 
Bieruń 
Imielin 
Krzanowice 
Lędziny 
Miasteczko Śląskie 
Pszów 
Radlin 
Radionków 
Rydułtowy 
Sośnicowice 
Wojkowice 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
M 

1991 
1994 
2001 
1991 
1995 
1994 
1997 
1998 
1992 
1996 
1992 

W 
W 
R 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
R 
W 

Tab.5. Procesy miastotwórcze na obszarze współczesnego województwa śląskiego wg kryterium 
prawno-administracyjnego po 1990 roku. Objaśnienia: M – część małopolska województwa, S – 
część śląska województwa, R – restytucja praw miejskich dla dotychczasowej wsi z formalnego 

punktu widzenia, W – wydzielenie się nowego miasta z granic innego (we wszystkich 
przypadkach miasta wydzielające się straciły swoją samodzielność w latach 70. XX wieku). 

Ogół tendencji związanych z kształtowaniem sieci miast wskazuje na ich 

dekoncentrację przestrzenną i stosunkowo wyraźny trend wyrównywania potencjału 

demograficznego. Niemniej jednak obie kwestie cechuje jeszcze duże zróżnicowanie. W sieci 

miast województwa śląskiego nadal znaczenie podstawowe pełni forma osadnicza konurbacji 

katowickiej oraz konurbacji rybnickiej. Istotne znaczenie mają także monocentryczne 

aglomeracje bielska i częstochowska.  

Jednocześnie wyraźnie słabo umiastowiony jest północny pas województwa od 

Lublińca po ziemię częstochowską, a także Żywiecczyzna. Uwzględniając wyłącznie 

proporcję liczby gmin miejskich lub miejsko-wiejskich do liczby gmin wiejskich przeciętne 

parametry osiągają natomiast powiaty cieszyński, raciborski i wodzisławski. W przypadku 

województwa śląskiego z uwagi na jego specyfikę osadnicza nie jest on jednak miarodajny. 

Miasta województwa śląskiego cechuje układ lokalizacyjny nie dopasowany do aktualnych 

trendów rozwoju podstaw ekonomicznych i ekonomiczno-przestrzennych miast. Układ 

lokalizacyjny oparty jest bowiem na genezie XIX-wiecznego obszaru surowcowo-

przemysłowego, podczas gdy współczesne trendy kształtowania bazy ekonomicznej opierają 

byt miast na dominującej funkcji usługowo-produkcyjnej, względnie usługowej. Rozbieżność 

genezy funkcjonalnej miast i aktualnie pełnionych funkcji jest podstawowym czynnikiem 

wpływającym na kształtowanie układu lokalizacyjnego miast, a przede wszystkim na wiele 



innych zjawisk o charakterze przestrzennym, demograficznym, gospodarczym czy 

społecznym. Stanowi także istotne tło warunkujące dla polityki lokalnej i regionalnej. 

 

2.2. Struktura wielkościowa miast – powierzchniowa i demograficzna 

 

W województwie śląskim zlokalizowanych jest 71 miast. Zbiór cechuje się, w skali 

kraju, dość specyficznymi proporcjami grup miast większych w stosunku do mniejszych (tab. 

6). Miast dużych pod względem demograficznym (100-500 tys. mieszkańców) jest 12 (17%), 

miast średnich (20-100 tys. mieszkańców jest 24 (34%), miast małych (5-20 tys. 

mieszkańców) jest 23 (32%), a bardzo małych liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców jest 12 

(17%). Brakuje miast bardzo dużych (pow. 500 tys. mieszkańców). Procesy miastotwórcze 

(nowe miasta) i demograficzne (depopulacja miast) mające miejsce od początku lat 90. XX 

wieku spowodowały zmianę wizerunku sieci miast poprzez zmniejszenie liczby miast dużych 

oraz zwiększenie liczby miast w pozostałych grupach wielkościowych. 

Lp. Miasta (uporządkowane 
wg ludności) 

Ludność (w 
tys.) 

Lp. Miasta (uporządkowane 
wg powierzchni) 

Powierzchni
a (w km2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Katowice 
Częstochowa 
Sosnowiec 
Gliwice 
Zabrze 
Bytom 
Bielsko-Biała 
Ruda Śląska 
Rybnik 
Tychy 
Dąbrowa Górnicza 
Chorzów 
Jaworzno 
Jastrzębie Zdrój 
Mysłowice 
Siemianowice Śląskie 
Żory 
Tarnowskie Góry 
Będzin 
Piekary Śląskie 
Racibórz 
Świętochłowice 
Zawiercie 
Wodzisław Śląski 
Mikołów 
Knurów 
Cieszyn 
Czechowice-Dziedzice 
Czeladź 
Myszków 

307,2 
234,5 
213,5 
186,2 
179,5 
174,7 
174,4 
142,3 
140,8 
129,1 
124,7 
111,2 
94,3 
91,7 
75,3 
69,5 
62,1 
61,0 
58,7 
57,5 
56,1 
52,4 
51,7 
49,2 
39,6 
39,3 
36,1 
33,5 
33,3 
32,7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Dąbrowa Górnicza 
Katowice 
Częstochowa 
Jaworzno 
Rybnik 
Gliwice 
Bielsko-Biała 
Wisła 
Sosnowiec 
Lubliniec 
Jastrzębie Zdrój 
Zawiercie 
Orzesze 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Zabrze 
Mikołów 
Ruda Śląska 
Kalety 
Racibórz 
Myszków 
Woźniki 
Bytom 
Miasteczko Śląskie 
Mysłowice 
Żory 
Ustroń 
Żywiec 
Wodzisław Śląski 
Kłobuck 

189 
165 
160 
153 
148 
134 
125 
109 
91 
89 
85 
85 
84 
84 
82 
80 
79 
78 
76 
75 
74 
71 
69 
68 
66 
65 
59 
51 
50 
47 



31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Żywiec 
Czerwionka-Leszczyny 
Pszczyna 
Lubliniec 
Łaziska Górne 
Rydułtowy 
Orzesze 
Bieruń 
Pyskowice 
Radlin 
Radzionków 
Lędziny 
Ustroń 
Skoczów 
Pszów 
Kłobuck 
Wisła 
Blachownia 
Wojkowice  
Poręba 
Imielin 
Miasteczko Śląskie 
Sławków 
Łazy 
Koniecpol 
Szczyrk 
Kuźnia Raciborska 
Siewierz 
Krzepice 
Żarki 
Woźniki 
Ogrodzieniec 
Szczekociny 
Toszek 
Strumień 
Wilamowice 
Koziegłowy 
Krzanowice 
Pilica 
Sośnicowice 

32,3 
28,5 
26,0 
24,4 
22,5 
21,9 
19,8 
19,7 
18,7 
18,1 
17,1 
16,7 
16,0 
14,9 
14,3 
13,3 
11,3 
9,9 
9,2 
8,8 
8,5 
7,5 
7,1 
7,1 
6,2 
5,8 
5,5 
5,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 
3,8 
3,7 
3,6 
3,0 
2,5 
2,2 
2,0 
1,9 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Bieruń 
Piekary Śląski 
Poręba 
Siewierz 
Szczyrk 
Czerwionka-Leszczyny 
Będzin 
Koniecpol 
Sławków 
Blachownia 
Knurów 
Chorzów 
Czechowice-Dziedzice 
Lędziny 
Kuźnia Raciborska 
Pyskowice 
Cieszyn 
Ogrodzieniec 
Imielin 
Krzepice 
Siemianowice Śląskie 
Żarki 
Pszczyna 
Łaziska Górne  
Pszów 
Szczekociny 
Czeladź 
Rydułtowy 
Radlin 
Radzionków 
Świętochłowice 
Wojkowice 
Sośnicowice 
Skoczów 
Toszek 
Wilamowice 
Łazy 
Pilica 
Strumień 
Krzanowice 

40 
40 
40 
39 
39 
38 
37 
37 
37 
36 
34 
33 
33 
32 
31 
31 
29 
29 
28 
28 
25 
25 
22 
20 
20 
18 
16 
15 
13 
13 
13 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
6 
4 

Tab. 6. Ludność i powierzchnia miast województwa śląskiego w 2013 roku 
Bardzo charakterystyczną cechą miast województwa śląskiego jest także 

„niedopasowanie” potencjału demograficznego miast do ich powierzchni co uwidacznia się z 

jednej strony dużym terytorium miast o proporcjonalnie ograniczonej populacji (m.in. 

Jaworzno, Lubliniec, Orzesze), z drugiej zaś znaczącym zagęszczeniem ludności w 

niektórych innych (m.in. Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice). Symbolicznym 

akcentem tego zjawiska jest m.in. fakt, że to nie Katowice – stolica województwa i jego 

najludniejsze miasto ma największą powierzchnię (165 km²), a Dąbrowa Górnicza (189 km²). 

Do 1991 r. były nim tzw. „wielkie Tychy” liczące aż 271 km² . Rozwarcie wielkości miast 



województwa śląskiego pod względem powierzchniowym i demograficznym prezentuje tab. 

6.   

Zmienność w prezentowanym rankingu miast województwa śląskiego należy 

interpretować: 

• lokalizacją dużych obiektów przemysłowych w strefie zewnętrznej miast w okresie 

socjalistycznym (m.in. Dąbrowa Górnicza, Jaworzno), 

• objęciem terytorium miejskim dużych kompleksów leśnych wraz z funkcjonującym 

tam osadnictwem kolonijnym (m.in. Lubliniec, Miasteczko Śląskie), 

• cechami fizyczno-geograficznymi i specyfika powiązań funkcjonalno-przestrzennych 

(m.in. Ustroń, Wisła).  

Miasta posiadające największą gęstość zaludnienia zlokalizowane są w rdzeniu konurbacji 

miejskiej, przede wszystkim w jego części centralnej, gdzie na skutek uwarunkowań 

przestrzennych i rozwojowych doszło do silnej urbanizacji terytorium miejskiego nie 

mającego możliwości ewoluowania „na zewnątrz”.  

Silne zagęszczenie miast w obrębie województwa śląskiego oraz ich specyfika 

wielkościowa powodują, że bardzo złożona jest ich sytuacja pod względem 

administracyjnym. Po pierwsze, aż 19 ośrodków posiada status miasta na prawach powiatu, z 

tego tylko 4 (Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice i Rybnik) stanowią dodatkowo siedzibę 

powiatu ziemskiego. Stąd też aż 15 miast nie posiada formalnie wiejskiego zaplecza 

administracyjnego. Niektóre spośród nich nie tylko nie posiadają granicy z terenami 

wiejskimi (Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec)15, ale 

nawet nie stykają się z powiatami ziemskimi w tym także ze zlokalizowanymi w ich obrębie 

gminami miejskimi (Chorzów, Świętochłowice). Liczne są także miasta różnej wielkości nie 

stanowiące siedziby gminy dla otaczającego je obszaru, a więc gminy wyłącznie miejskie. 

Poza 19 miastami na prawach powiatu województwie śląskim to kryterium spełnia 

dodatkowo aż 30 innych gmin miejskich. Specyfika ta jest pochodną trzech nakładających się 

zjawisk: 

• silnego zagęszczenia miast, 

• specyfiki lokalnych układów osadniczych integrujących wiele dużych wsi mogących 

spełniać kryteria ośrodka gminnego, 

• silnego rozdrobnienia układu administracyjnego województwa16. 

                                                           
15 Z terenami formalnie wiejskimi nie graniczy także miasto Czeladź w powiecie będzińskim. 
16 Województwo Śląskie…, 2008. 



Istotą współczesnych procesów rozwoju miast województwa śląskiego jest proces 

wieloaspektowego kurczenia się większości z nich. Przejawia się on przede wszystkim w 

zjawisku depopulacji oraz zmian ekonomiczno-społecznych. 

Depopulacja lub stagnacja liczby ludności niektórych miast województwa śląskiego 

rozpoczęła się już w latach 80. XX wieku. W kolejnej dekadzie stała się zjawiskiem 

powszechnym, by w 2013 r. objąć bezwzględnie przeważającą część ośrodków miejskich. 

Depopulacja dotyczy zarówno miast dużych, ze szczególnym uwzględnieniem Katowic, jak i 

bardzo małych miast, takich jak Toszek (tab. 7). W części przypadków ubytek ludności 

spowodowany był utratą terytorium miejskiego. W większości przypadków stały za tym 

jednak różne procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne powodujące z jednej strony ujemny 

bilans migracyjny, z drugiej ujemny przyrost naturalny. W wielu przypadkach oba elementy 

niekorzystnie nałożyły się na siebie. W kilku przypadkach negatywne zjawiska gospodarczo-

społeczne mające miejsce w większych miastach wzmocniły tendencje separatystyczne i 

wydzielenie się nowych miast. 

UBYTEK LUDNOŚĆI W LATACH 1990-2013 
W WARTOŚCIACH RZECZYWISTYCH 

(W TYS.) 
W WARTOŚCIACH PROCENTOWYCH 
(W %) 

Tychy 

Wodzisław Śląski 

Katowice 
Bytom 
Sosnowiec 
Ruda Śląska 
Gliwice 
Zabrze 
Częstochowa 
Chorzów 
Mysłowice 

Będzin 

Pszczyna 

Tarnowskie Góry 

Dąbrowa Górnicza 

-62,6 

-62,5 

-59,6 
-56,5 

-45,8 
-28,7 
-28,0 
-25,6 
-23,5 
-20,7 
-18,4 

-17,5 

-13,7 

-13,1 

-12,2 

Wodzisław Śląski 

Pszczyna 

Tychy 

Toszek 
Bytom 

Będzin 

Mysłowice 

Sosnowiec 
Tarnowskie Góry 
Ruda Śląska 
Katowice 
Piekary Śląskie 
Chorzów 
Siemianowice Śląskie 
Pyskowice 

-55,9 

-34,5 

-32,7 

-27,2 
-24,4 

-22,9 

-19,7 

-17,7 
-17,6 
-16,8 
-16,2 
-16,1 
-15,7 
-14,3 
-13,9 

Tab. 7. Miasta z największym ubytkiem liczby ludności w latach 1998-2013.Objaśnienia: Kursywą 
zaznaczono miasta, które w latach 1990-2013 odnotowały ubytek terytorium. 
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Monoklina śląsko-krakowska 

 

Monoklina śląsko-krakowska ciągnie się z NW na SE, od północnych granic 

województwa ku zapadlisku przedkarpackiemu. Stanowi naturalne przedłużenie monokliny 

przedsudeckiej. Obie struktury leżą między synklinorium szczecińsko-miechowskim na NE 

oraz blokiem dolnośląskim i morawsko-śląskim pasmem fałdowym na SW (Rys. 1).  

Przyjmuje się, że granica monokliny przedsudeckiej z monokliną śląsko-krakowską zaznacza 

się w regionalnej zmianie przebiegu wychodni utworów triasu i dolnej jury, co występuje na 

linii Strzelce Opolskie – Lubliniec. Na wschodzie monoklina śląsko-krakowska graniczy z 

segmentem miechowskim synklinorium szczecińsko-miechowskiego, na południu chowa się 

pod Karpatami a na zachodzie pod niecką opolską (Rys. 1). 

 

Rys. 1. Mapa głównych jednostek tektonicznych Polski na powierzchni podkenozoicznej. Mapa 
pokazuje płytkie struktury tektoniczne pierwszego rzędu powstałe w pokrywie platform 

wschodnioeuropejskiej i zachodnioeuropejskiej oraz struktury istniejące w podłożu platformy 
zachodnioeuropejskiej w południowej Polsce (Żelaźniewicz i in. 2011). 

 

 



1. Główne rysy budowy geologicznej 

 

Monoklina śląsko-krakowska zbudowana jest z różnych ogniw triasu i jury oraz 

fragmentarycznie zachowanych utworów kredy, rozdzielonych przerwami sedymentacyjnymi 

i niezgodnościami kątowymi. Rozciągłość monokliny (NW-SE) odpowiada kierunkowi pasa 

wychodni skał górnojurajskich, które tworzą jej najbardziej eksponowaną morfologicznie 

część, zwaną kuestą Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Rys. 2). Warstwy triasu i jury są 

nachylone ogólnie w kierunku północno-wschodnim, gdzie chowają się pod skały kredowe 

niecki miechowskiej. Skały te tworzą mezozoiczną pokrywę, leżącą niezgodnie na różnych 

ogniwach paleozoiku i prekambru. Podmezozoiczne podłoże stanowią dwa bloki tektoniczne 

(terrany): blok małopolski i blok górnośląski (Dadlez i in. 1994; Żaba 1999). Granicę między 

nimi wyznacza strefa uskokowa Kraków-Lubliniec o szerokości dochodzącej do 500 metrów 

(Buła i in. 1997; Żaba 1999). 

 

Rys. 2. Mapa geologiczna odkryta Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (WKC) i jej otoczenia 
(Dadlez i in. 2000). 



Szerokość wychodni skał mezozoicznych na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej 

zmniejsza się z północy na południe. Jest to związane ze stopniowym wyklinowywaniem się 

niektórych ogniw stratygraficznych w tym kierunku, gdyż transgresje morskie przychodziły z 

północnego zachodu i tam profile są bardziej kompletne, a miąższości większe. Utwory 

mezozoiczne na terenie monokliny mają nachylenie kilku stopni. Tylko lokalnie upady są 

większe, przekraczające nawet 30º, co jest spowodowane najczęściej miejscowymi 

deformacjami o genezie grawitacyjnej, które zachodziły  na zboczach wzniesień.  

Najstarsze skały pokrywy mezozoicznej – osady triasowe - leżą niezgodnie na 

zdenudowanym, paleozoicznym lub prekambryjskim podłożu. Profil triasu rozpoczyna się 

osadami pstrego piaskowca, reprezentowanymi przez iły, piaskowce i podrzędnie zlepieńce, 

stanowiące dolne ogniwa retu (Wyczółkowski, 1974). Dużo szerzej rozprzestrzenione są 

osady retu, wykształcone w facji dolomityczno-marglisto-ilastej z licznymi przeławiceniami 

skał gipsowych. Trias środkowy (wapień muszlowy) jest reprezentowany niemal wyłącznie 

przez utwory węglanowe. W spągu wapienia muszlowego leżą wapienie zawierające lokalnie 

wkładki dolomitów i margli (warstwy gogolińskie), a powyżej wapienie reprezentowane 

przez warstwy górażdżańskie, terebraturowe i karchowickie, w dużej części wtórnie 

zmienione w tzw. dolomity kruszconośne (dolomity siewierskie, warstwy olkuskie),  z 

którymi związane jest okruszcowanie siarczkami cynku i ołowiu. Poziom dolomitów 

kruszconośnych obejmuje niekiedy również warstwy gogolińskie, osady retu oraz dolne 

ogniwo środkowego wapienia muszlowego, reprezentowane przez dolomity diploporowe 

(Żaba 1999). Warstwy te przechodzą ku górze w dolomity margliste z wkładkami margli i 

łupków ilastych (warstwy tarnowickie). Profil wapienia muszlowego kończą wapienie z 

przewarstwieniami margli, gipsów i dolomitów (warstwy wilkowickie) i leżące na nich iły, 

iłowce margliste i margle dolomityczne (warstwy boruszowickie). Osady kajpru 

reprezentowane są głównie przez iły i iłowce z licznymi przewarstwieniami mułowców, 

piaskowców oraz skał węglanowych. Retyk jest wykształcony w postaci serii ilastej z 

wkładkami piaskowców, zlepieńców i brekcji. Przeciętna miąższość utworów triasu waha się 

w granicach 100-200 metrów.  

Skały jurajskie najczęściej zalegają niezgodnie na różnych ogniwach sekwencji 

triasowej. Jura dolna reprezentowana jest przez osady ilasto-mułowcowo-piaszczysto-

żwirowe z wkładkami syderytów i węgli brunatnych. Osady jury środkowej tworzyły się w 

warunkach wyraźnej ekspansji basenu sedymentacyjnego. Reprezentowane są przez 

piaskowce, piaski, żwiry i osady ilaste oraz leżącą na nich sekwencję węglanową. Jura górna 

(oksford) jest reprezentowana głównie przez różne odmiany wapieni z licznymi wkładkami 



margli, łupków ilastych i mułowców i lokalnie występującymi poziomami krzemieni. 

Powyżej występują skały węglanowe (margle i wapienie) przechodzące stopniowo w osady 

marglisto-ilaste i klastyczne reprezentujące kimeryd. Miąższość utworów jurajskich 

maksymalnie osiąga 400 metrów. Wśród wapieni górnojurajskich wyróżnia się trzy główne 

odmiany facjalne. Są to: wapienie płytowe, wapienie skaliste i wapienie uławicone 

(Dżułyński 1952). 

Wapienie płytowe – wapienie pelityczne lub drobnodetrytyczne barwy jasnoszarej 

lub żółtawej, o przełamie ziemistym. Zbudowane są z występujących na przemian ławic 

wapieni i margli o oddzielności płytowej (miąższość ławic od kilkunastu cm do ponad 1 m). 

Skały te łatwo ulegają procesom wietrzeniowym (Dżułyński 1953). Wapienie skaliste – 

twarde, białe, wapienie masywne, gruzłowate, mikrytyczne, czasami detrytyczne, na ogół 

niewarstwowane i nie zawierające krzemieni. Występuje w nich  niewielka domieszka 

substancji ilastych. Są to skały bardzo odporne na wietrzenie zarówno fizyczne jak i 

chemiczne (Dżułyński 1953).  

Wapienie uławicone pod względem petrograficznym odpowiadają wapieniom 

skalistym. Różnią się od nich grubym uławiceniem, czasami podkreślonym wkładkami 

marglistymi. Obszary, na których dominują wapienie skaliste tworzą układające się w pasma 

wierzchowiny, rozdzielone rozległymi obniżeniami, gdzie występują wapienie uławicone. 

Reliktami wapieni skalistych są ostańce skalne, które występują na wierzchowinach jako 

pojedyncze skały lub grupy skalne.  

W wapieniach górnojurajskich spotykane są konkrecje krzemionkowe, powstałe w 

warunkach wczesnej diagenezy osadu. Utwory krzemionkowe często występują w 

przystropowej części profilu wapieni skalistych i uławiconych. Są one efektem 

epigenetycznej sylifikacji, równoczesnej z procesami tworzenia uskoków na Wyżynie 

Krakowskiej (Matyszkiewicz 1987). Lokalnie na skałach górnojurajskich występują utwory 

górnej kredy tj.  zlepieńce, margle, wapienie margliste i opoki.  

W zagłębieniach skalistego podłoża oraz w lejach krasowych spotykane są rezydua 

paleogeńskich i neogeńskich zwietrzelin krasowych.  

Obszar monokliny śląsko-krakowskiej dwukrotnie znalazł się w zasięgu zlodowaceń 

skandynawskich: podczas zlodowacenia Sanu i zlodowacenia Odry. Podczas młodszych 

zlodowaceń obszar ten znajdował się w strefie peryglacjalnej. Utwory plejstoceńskie na 

obszarze monokliny śląsko-krakowskiej reprezentują: gliny zwałowe, osady piaszczysto-

żwirowe, lessy, utwory jaskiniowe oraz peryglacjalne osady stokowe i pokrywy 

zwietrzelinowe. 



Osady holoceńskie budują niskie terasy rzeczne. Na osadach facji korytowej (piaski i 

żwiry) zalegają osady facji powodziowej (mady). W starorzeczach występują mułki i torfy. 

 

2. Tektonika monokliny śląsko-krakowskiej 

 

Ruchy tektoniczne na terenie monokliny następowały kilkakrotnie. Po raz pierwszy 

w czasie fazy starokimeryjskiej, która spowodowała niezgodność kątową między triasem i 

jurą oraz powstanie niecki chrzanowskiej, leżącej we wschodniej części niecki górnośląskiej , 

ale genetycznie związanej z monokliną krakowsko-częstochowską. W czasie fazy laramijskiej 

utworzyła się niecka miechowska, co spowodowało nachylenie warstw mezozoicznych 

monokliny ku NE. W oligocenie i miocenie zaznaczyły się ruchy tektoniczne, związane z 

fałdowaniem Karpat fliszowych. W wyniku mioceńskich ruchów tektonicznych powstały 

zręby i zapadliska, stanowiące główne formy współczesnej rzeźby obszaru. Południowa część 

monokliny została obniżona, obcięta wzdłuż dyslokacji o przebiegu ogólnie 

równoleżnikowym (Rów Krzeszowicki) i włączona do zapadliska przedkarpackiego. Główna 

faza uskokowania miała miejsce w oligocenie i wczesnym miocenie, jeszcze w warunkach 

lądowych (Felisiak 1992).  Uskoki powstawały również w okresie sedymentacji morskich 

osadów miocenu oraz bezpośrednio po wycofaniu się morza mioceńskiego (Rutkowski 1986). 

Wielkości zrzutów uskoków sięgają do ponad 100 metrów. Często uskoki tworzą systemy 

uskoków schodowych, których łączny zrzut może dochodzić do kilkuset metrów. Zrębowo-

uskokowy charakter piętra permsko-mezozoicznego częściowo nawiązuje do budowy 

paleozoicznego podłoża (Żaba 1999; Buła 2002). Niektóre zespoły uskoków i spękań, które 

występują w tych skałach uznawane są za struktury naduskokowe związane z 

przemieszczeniami zachodzącymi wzdłuż strefy uskokowej Kraków-Lubliniec (Żaba 1999). 

 

3. Definicje 

 

Monoklina — zespół warstw skalnych zapadających pod tym samym kątem w jednym 

kierunku. 

Synklinorium — struktura (warstwy młodsze w jądrze) typu synkliny, o wielokilometrowych 

rozmiarach, złożona z fałdów mniejszych rozmiarów, których obwiednia tworzy często łuk 

wklęsły ku dołowi. 



Uskok — nieciągłość dowolnych rozmiarów, wzdłuż której doszło do rozspojenia ośrodka 

skalnego i przemieszczenia dwóch powstałych w ten sposób skrzydeł uskoku.  

Rów tektoniczny —fragment skorupy obniżony w stosunku do otoczenia wzdłuż 

równoległych do siebie uskoków normalnych, rzadziej odwróconych. 

Zrąb – fragment skorupy względnie wyniesiony w stosunku do otoczenia wzdłuż uskoków 

normalnych, rzadziej odwróconych. 
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Grzegorz Kulik 

Narodowość śląska 

 

Naród i narodowość sprawiają duży kłopot na polu nauk społecznych. Jerzy Szacki 

pisze wręcz, że pojęcie narodu należy w naukach społecznych do najsłabiej teoretycznie 

opracowanych1. Jeszcze gorzej, gdy termin narodowość połączy się z przymiotnikiem śląska. 

Niejednokrotnie wtedy przedstawicielom lokalnych organizacji zarzuca się żerowanie na 

zbiorowych uczuciach związanych z ideą narodu2. Według Michała Smolorza najbardziej 

prawdopodobną hipotezą odnośnie dzisiejszych deklaracji narodowości śląskiej jest 

tradycyjny w tym regionie górnośląski indyferentyzm i utrwalona mentalna odrębność od 

polskiej większości pozbawionej regionalnych korzeni3. Faktycznie trudno nauce 

zdeterminować, czy śląskie deklaracje narodowościowe w historii najnowszej to rzeczywisty 

„separatyzm” od pozostałych narodów, czy przejaw tożsamości regionalnej lub próba 

uniknięcia opowiedzenia się za którymś z narodów państwowotwórczych4. 

 

1. Charakterystyka 

 

Industrializacja rozpoczęta z końcem XVIII wieku spowodowała rozrastanie się 

przemysłowych terenów miejskich na dotychczasowe tereny wiejskie, co pociągało za sobą 

tworzenie się specyficznego społeczeństwa proletariackiego, które przenosiło się ze wsi do 

miast nie zmieniając miejsca zamieszkania. Proletariat ten kształtował się jednocześnie w 

niemieckiej etyce pracy bądź to na miejscu, bądź pracując sezonowo w innych częściach 

Niemiec5. 

Według badań Ślązacy to ludzie szanujący rodzinę, religię i pracę, posługujący się 

dialektem śląskim, ich cechy osobowościowe wyznacza fizycznie ciężka i odpowiedzialna 

                                                           
1 Jerzy Szacki Kłopoty z pojęciem narodu [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. Józef Kozielecki, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, ISBN: 83-86770-99-6, s. 150. 
2 Elżbieta Anna Sekuła Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między 
autonomią i nacjonalizmem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ISBN: 
978-83-60501-54-2, s. 153. 
3 Michał Smolorz Śląsk Wymyślony, Antena Górnośląska, Katowice 2012, ISBN 978-83-934736-0-1, 
s. 53. 
4 Roman Baron, Andrzej Michalczyk, Michał J. Witkowski Kim jest Górnoślązak? [w:] Historia 
Górnego Śląska: Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. Joachim Bahlcke, Dan 
Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2011, ISBN: 978-83-
60470-41-1 . - 978-83-60353-99-8 . - 978-83-932012-1-1, s. 469. 
5 Urszula Swadźba Śląski etos pracy: Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2001, ISBN 83-226-1101-3, s. 55. 



praca. Jednocześnie potrafią pielęgnować tradycję zarówno w sytuacjach odświętnych jak i 

codziennych. Dzieci nie aspirowały do zdobycia wykształcenia ani zajmowania wysokich 

stanowisk. Nie wymagali też tego od nich rodzice. Synowie powinni iść w ślady ojca lub 

zdobyć konkretny zawód wymagający pracy fizycznej6. Zmiany na przełomie stuleci, m.in. 

zamknięcie części kopalń i hut, a także szeroka oferta szkół wyższych, powodują jednak 

przemiany w społeczności śląskiej7. 

 

2. Język 

 

Jednym z najważniejszych problemów dotyczących identyfikacji narodowej jest 

używany język. Choć w dzisiejszych czasach nie jest on już uznawany za wyłączny czy też 

najważniejszy wyznacznik przynależności do wspólnoty, to wciąż odgrywa on ważną rolę w 

kreowaniu tożsamości etnicznej bądź narodowej. Choć w Europie mamy przykład 

Szwajcarów, którzy pomimo posługiwania się czterema językami – co powoduje niemałe 

problemy w porozumiewaniu się wewnątrz własnego kraju – wciąż czują się Szwajcarami, to 

w ciągu ostatnich dwudziestu lat byliśmy świadkami tego, jak ważny jest język dla 

samookreślenia. Po rozpadzie państw federacyjnych Wschodniej Europy nastąpił szybki 

powrót do własnego języka (Litwa) lub budowanie własnego, jak najbardziej odrębnego od 

sąsiadów (była Jugosławia). 

Dzisiejsi Ślązacy zdają się stać pośrodku między tymi dwoma nurtami. Z jednej 

strony częste jest podkreślanie swojej odrębności poprzez akcentowanie różnic językowych8, 

a jednocześnie – szczególnie wśród śląskich organizacji – uważa się, że jedynym 

wyznacznikiem bycia narodowości śląskiej jest fakt jej odczuwania9. Być może wynika to z 

sytuacji po 1922 i 1945 roku, w której mentalność Ślązaków była zbliżona do mentalności 

imigrantów, przez którą – licząc na szybką asymilację w nowym kraju – zwracali się oni do 

swoich potomków wyłącznie w języku urzędowym. Po upadku PRL-u nastąpiło jednak 

zwiększenie zainteresowania śląską mową i średnie pokolenie często niepotrafiące się nią 

posługiwać próbuje sobie ją przyswoić biernie oraz zezwala na domową edukację regionalną 

                                                           
6 Zbigniew Kurcz Naród śląski w świetle ideologii przodowników i w świadomości uczestników 
wyobrażonej wspólnoty [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy - między polskością a 
niemieckością, red. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2008, ISBN: 978-83-87688-86-8, s. 
65. 
7 Ibidem, s. 66. 
8 Jolanta Tambor Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego. 
9 http://slonzoki.org/statut/ [dostęp: 19.01.2014]. 



najmłodszych przez dziadków. W ten sposób statystycznie najwięcej osób posługujących się 

śląszczyzną notuje się obecnie w najstarszym i najmłodszym pokoleniu10. Ślązacy znaleźli się 

więc w sytuacji, w której część rodziny „godo”, część nie, a jednak wszyscy odczuwają 

przynależność do tej samej wspólnoty i jest to zapewne jedno ze źródeł przyjęcia formuły, że 

Ślązakiem wystarczy się czuć. 

 

3. Organizacje 

 

Idee nacjonalizmu spopularyzowane przez wydarzenia Wiosny Ludów nie pozostały 

bez echa wśród Ślązaków, jednak wszelkie inicjatywy zawiązywane w tamtym czasie nie 

przełożyły się na rozbudzenie powszechnej śląskiej świadomości narodowej i większy 

posłuch wzbudzały hasła o polskości Śląska i Ślązaków. W XIX wieku nieliczne były 

sytuacje, gdy tutejszych określano mianem narodu. Ciekawszym przykładem tegoż jest 

wydana w 1844 roku książka Zaraza gorzałki. Smęntna przygoda dla przestrogi Szlązaka i 

pobratymczych Sławian s pod Tater a od nich szerzących się błoni Jana Winklera, pastora z 

Zaolzia. Autor w swoim dziełku nazywa Śląsk ojczyzną oraz rozdziela germańskich i 

słowiańskich Ślązaków nazywając tych ostatnich narodem słowiańsko-śląskim. Innym 

przykładem rozdzielania identyfikacji śląskiej od polskiej tego okresu jest opublikowana 

przez „Dziennik Górno-Szlązki” w kwietniu 1849 roku Odezwa do ludu Górno-Szlązkiego 

autorstwa malarza Jana Gajdy. Autor pisał w niej, że wydarzenia 1848 roku  doprowadzą do 

tego, iż Ślązacy wkrótce przyłączą się do „narodów oświeconych” oraz argumentował, że lud 

może przetrwać tylko pracując wspólnie dla własnego dobra i wzywał do stworzenia – na 

wzór Ligi Polskiej – Ligi Śląskiej, która starałaby się wyłącznie o sprawy śląskie i 

popierałaby narodowość śląską. 

Redakcja w komentarzu do odezwy odcięła się od twierdzeń Gajdy wskazując, że 

choć cel jego jest pożyteczny, to charakter Ligi na Śląsku musi być polski ze względu na to, iż 

Ślązacy w ramach Ligi Polskiej będą mieć autonomiczne władze, a jednocześnie, będąc 

częścią większej organizacji, łatwiej im będzie walczyć o swoje prawa11. 

 

 

 

                                                           
10 Jolanta Tambor Kulturowe wyznaczniki tożsamości: Tożsamość mieszkańców województwa 
śląskiego 
11 Jan Gajda Odezwa do ludu Górno-Szlązkiego, „Dziennik Górno-Szlązki”, 86, 1849, s. 1. 



 

Dziennik Górno-Szlązki 
 



Co interesujące, na polskich zgromadzeniach organizowanych przez wymieniony 

dziennik często ich uczestnicy wołali: „Niech żyje narodowość śląska!”12. 

W drugiej połowie XIX wieku część ludności upatrywała swoją tożsamość w 

śląskości odmiennej od tożsamości narodowych, przez co Polacy, Czesi i Niemcy często 

traktowali ich jak ludzi niższej kategorii. Najbardziej nieprzychylnie odnosili się do takich 

osób Polacy, ponieważ chodziło o grupę ludzi mówiących w zasadzie po polsku, ale 

przeciwnych celom polskiego ruchu narodowego13. Bardziej udane próby zawiązania ruchów 

postulujących odrębność narodową Ślązaków, a także utworzenie niepodległego państwa na 

terenie Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego zrodziły się w pierwszych dekadach XX 

wieku. 

Na terenie Śląska Cieszyńskiego od 1908 roku działała Śląska Partia Ludowa pod 

przewodnictwem Józefa Kożdonia, która postulowała odrębność społeczną i kulturalną 

Ślązaków i Polaków. Szeroko kwestię tę opisał „Ślązak”, organ partii, w tekście 

opublikowanym pod koniec 1909 roku, gdzie między innymi argumentował, że choć mowa 

Ślązaków jest podobna lub zbliżona do polskiej, to nie determinuje to faktu przynależności 

ich do wspólnoty polskiej, tak jak niemieckojęzyczni Szwajcarzy nie należą do narodu 

niemieckiego. Kożdoń deklarował lojalność wobec Wiednia, jednak rozpad Monarchii 

Austro-Węgierskiej wymógł zmianę stanowiska i stało się ono niejednoznaczne między 

niezależnością Śląska Cieszyńskiego a przyłączeniem go do Czechosłowacji14. Po podziale 

Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację Kożdoń był burmistrzem Czeskiego 

Cieszyna. 

Również na pruskim Śląsku po zakończeniu I wojny światowej żywa była idea 

Ślązaków jako odrębnej narodowości oraz utworzenia niezależnego państwa górnośląskiego. 

W styczniu 1919 roku w Bytomiu powstał Związek Górnoślązaków – Bund der Oberschlesier 

z inicjatywy Ewalda Latacza oraz braci Jana i Tomasza Reginków. Ze względu na to, że 

Związek nie prowadził dokładnych spisów członków, ponieważ nie musieli oni płacić 

składek, oszacowanie jego liczebności i popularności jest niemożliwe, choć jego organ 

prasowy Bund–Związek przedstawiał liczebność organizacji w 1921 roku na poziomie 400 

                                                           
12 Dan Gawrecki W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości [w:] Historia Górnego Śląska: Polityka, 
gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard 
Kaczmarek, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2011, ISBN: 978-83-60470-41-1 . - 978-
83-60353-99-8 . - 978-83-932012-1-1, s. 62. 
13 Ibidem, s. 64. 
14 Piotr Dobrowolski Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w 
latach 1918-1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1972, s.  65. 



tys. osób15. Latacz w tekstach publikowanych na łamach „Bund–Związek” pisał 

niejednokrotnie o Górnoślązakach jako o narodzie, sugerował analogię między 

Górnoślązakami i Amerykanami przez mieszankę kultur16 oraz jedność Górnoślązaków 

pomimo ich dwujęzyczności17. W programie Związku przedstawiano wizję utworzenia 

niezależnego państwa górnośląskiego pod ochroną Ligi Narodów, pojednania „mówiących po 

polsku i po niemiecku Górnoślązaków”, zagwarantowania równych praw wszystkim 

narodowościom i swobody wyznania18. Dążono do tego, aby w plebiscycie na Górnym Śląsku 

oprócz możliwości głosowania za Polską lub Niemcami, dodano też opcję utworzenia 

samodzielnego państwa górnośląskiego19. Po plebiscycie i fiasku wszystkich 

dotychczasowych starań organizacja działała jeszcze do 1923 roku20. 

Od 1921 roku do podziału Górnego Śląska funkcjonowała też w Bytomiu Jedność 

Górnośląska, która w programie odwoływała się do istnienia odrębnego narodu 

górnośląskiego i miała dążyć do rozbudzenia górnośląskiej świadomości narodowej21. Nie 

była ona jednak organizacją na miarę Związku Górnoślązaków. 

Tendencje separatystyczne we wszystkich trzech częściach Górnego Śląska znacznie 

osłabły po jego podziale, ale bardzo mocne były skłonności regionalistyczne i 

autonomiczne22. W województwie śląskim identyfikacja Górnoślązaków kształtowała się w 

opozycji do imigrantów z innych części Polski, czego chyba najbardziej jaskrawym 

przejawem była Odezwa do ludu śląskiego Wojciecha Korfantego z 1927 roku, w której 

przedstawia on swój zawód tym, jak Śląsk jest traktowany przez Polaków jednocześnie 

jednak deklarując swoje oddanie Polsce23. Po niemieckiej stronie demonstrowano swoją 

odmienność etniczną raczej w życiu kościelnym niż w wyborach czy spisach ludności24. 

Przewrót majowy i rządy sanacji w Polsce oraz przejęcie władzy przez nazistów w 

Niemczech znacznie skomplikowały położenie osób przedkładających swoją tożsamość 

regionalną nad państwową lub całkowicie indyferentnych narodowościowo. Późniejsze 

przejęcie władzy w Polsce przez komunistów po II wojnie światowej uniemożliwiło 

całkowicie otwarte przedstawianie się jako odrębna grupa etniczna lub narodowościowa. 

                                                           
15 Ibidem, s. 98. 
16 Ewald Latacz Dla wolnego, niepodzielnego Górnego Śląska, „Bund-Związek” nr 11. 
17 Ewald Latacz Górnoślązacy na front!, „Bund-Związek” nr 41. 
18 Piotr Dobrowolski, op. cit., s. 99. 
19 Ibidem, s. 109. 
20 Piotr Dobrowolski, op. cit., s. 108. 
21 Ibidem, s. 109. 
22 Dan Gawrecki, op. cit., s. 68. 
23 Wojciech Korfanty Odezwa do ludu śląskiego, Polonia, Katowice 1927 s. 24. 
24 Dan Gawrecki, op. cit., s. 68. 



Dopiero demokratyzacja po 1989 roku pozwoliła na tworzenie organizacji odwołujących się 

do regionalnej tożsamości w charakterze części większej grupy narodowej lub oddzielnej 

narodowości. 

 

Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego 
Po 1989 roku w związku z rewitalizacją tożsamości śląskiej nastąpił wysyp 

organizacji promujących odrębność narodową lub etniczną Ślązaków, jednak trzy z nich 

wprowadziły właściwie pojęcie narodowość śląska do dyskursu ogólnopolskiego. 

Najwcześniej założony Ruch Autonomii Śląska w swoich celach statutowych wymieniał (…) 



rozbudzenie i ugruntowywanie śląskiej tożsamości narodowej bądź regionalnej wśród 

mieszkańców Śląska
25, jednak statut z 16 kwietnia 2011 roku mówi już tylko o tożsamości 

regionalnej, ale odwołuje się do wszystkich regionów Polski.Oprócz tego, odwołując się do 

tradycji przedwojennego autonomicznego województwa śląskiego, Ruch postuluje utworzenie 

podobnej struktury w ramach III RP. Domaga się również uznania śląskiej mowy za język 

regionalny oraz uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. W grudniu 1996 roku powołano 

Związek Ludności Narodowości Śląskiej – organizację spokrewnioną ze środowiskiem 

autonomistów. O ile Sąd Wojewódzki w Katowicach zarejestrował organizację, to na wniosek 

wojewody katowickiego Sąd Apelacyjny tę rejestrację cofnął. Rozpoczęło to kilkuletnią 

batalię sądową zakończoną dwukrotnie niekorzystnym dla ZLNŚ wyrokiem Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu26. 

Ostatnią ze śląskich organizacji postulujących narodowość śląską jest 

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej założone w 2011 roku. Wśród celów statutowych 

wymienia m.in. rozbudzanie i ugruntowywanie świadomości narodowej Ślązaków
27. Po 

zakwestionowaniu legalności rejestracji Stowarzyszenia przez Sąd Najwyższy, ostateczny 

wynik procesu rejestracyjnego pozostaje nierozstrzygnięty. 

 

4. Narodowość śląska według spisów powszechnych w XXI wieku 

 

Wyniki Narodowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań z 2002 oraz 2011 

roku wywołały szeroką dyskusję na temat narodowości śląskiej. W 2002 roku deklaracji 

odczuwania narodowości śląskiej w skali całego kraju było 173,2 tys., z tego w 

województwie śląskim 148,5 tys. Spis Powszechny z roku 2011 umożliwiał deklarację 

podwójną, w wyniku czego do odczuwania narodowości śląskiej jako jedynej przyznało się 

362 tys. osób, a łącznie z narodowością polską – 423 tys. Na terenie województwa śląskiego 

liczby te wynosiły odpowiednio 318 i 370 tys. 

 

 

 

 

                                                           
25 27. Elżbieta Anna Sekuła, op. cit. 
26 Lech M. Nijakowski Dyskursy o Śląsku Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, 
ISBN: 83-915912-1-2, s. 190. 
27 http://slonzoki.org/sons-w-pytaniach-i-opowiedziach/%20 http://slonzoki.org/sons-w-pytaniach-i-
opowiedziach/ 
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dr hab. Jolanta Burda 

Niecka górnośląska 

 

Niecka górnośląska rozciąga się na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, na powierzchni 

około 6100 km2, z czego 1600 km2 znajduje się po stronie czeskiej. Jest główną jednostką 

tektoniczną występującą na obszarze województwa śląskiego. Granicę niecki górnośląskiej 

określa zasięg utworów węglonośnych karbonu górnego, a częściowo także linie uskoków 

(północno-wschodnia granica przebiega wzdłuż uskoków rowu Sławkowa). Na zachodzie 

ograniczają ją sfałdowane utwory fliszowe karbonu dolnego (kulmu). Granica północno-

wschodnia ukryta jest pod utworami permu i triasu. Granica południowa przebiega pod 

nasunięciem fliszu karpackiego. Granice niecki górnośląskiej wyznaczają granicę 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.   

Niecka górnośląska powstała we wschodniej części basenu morawsko-śląskiego na 

prekambryjskiej jednostce tektonicznej zwanej blokiem górnośląskim (Kotas 1985). Geneza i 

ukształtowanie niecki wiążą się z orogenezą waryscyjską.  

 

1. Podłoże utworów karbonu produktywnego 

 

Podłoże niecki górnośląskiej zbudowane jest z utworów prekambru, kambru, dewonu 

oraz częściowo z młodszych skał karbonu (Jureczka i Kotas, 1995). Utwory najniższego 

prekambru reprezentowane są przez skały krystaliczne, głównie paragnejsy i łupki 

łyszczykowe. Kambr zbudowany jest z utworów klastycznych. Miąższość utworów 

kambryjskich waha się od 0 do 1100 m. Utwory dewonu w najstarszej części (dewon dolny) 

to utwory klastyczne. Ich miąższość waha się od 0 do 78 m. Dewon środkowy to ciemnoszare 

i czarne dolomity o grubości 250-290 m. Dewon górny reprezentowany jest przez wapienie 

organiczne i detrytyczne. Karbon dolny (środkowy i górny turnej) budują skały węglanowe 

będące kontynuacją sedymentacji platformowej rozpoczętej w dewonie. Maksymalna 

miąższość utworów węglanowych dewonu i dolnego karbonu wynosi 1170 m. Skały 

węglanowe (wapień węglowy) stopniowo przechodzą w klastyczne utwory pochodzenia 

morskiego (kulm), odpowiadające utworom fliszowym (Kotas, 1995). Miąższość całej serii 

fliszowej waha się od 200 m do 1500 m. Utwory te charakteryzuje praktycznie całkowity brak 

pokładów węgla. Powyżej tego poziomu następują znaczne zmiany litologiczne. Morskie 

osady przechodzą w utwory molasowe zawierające liczne pokłady węgla.  



Charakterystyka formacji skalnych budujących podłoże karbonu produktywnego 

zamieszczona jest w części opisującej budowę geologiczną województwa śląskiego. 

 

2. Serie litostratygraficzne karbonu produktywnego 

 

Formację węglonośną tworzą utwory górnego karbonu (silez), których całkowita 

miąższość w strefie największej subsydencji basenu wynosi około 8500 metrów. Miąższość 

tych utworów stopniowo maleje w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.  

Profil osadów węglonośnych karbonu rozpoczyna seria paraliczna zaliczana do 

namuru A (Tabela 1).  Charakterystyczną cechą utworów paralicznych jest cykliczna budowa 

profilu, zbudowanego ze skał klastycznych i fitogenicznych występujących przemiennie z 

osadami o wyraźnych wpływach okresowych zalewów morskich, tworzących tzw. poziomy 

lub horyzonty morskie (Jureczka i Martinec 2005). Na tej podstawie w obrębie serii 

paralicznej wydzielono cztery ogniwa litostratygraficzne. Są to począwszy od spągu: warstwy 

pietrzkowickie, gruszkowskie, jaklowieckie i warstwy porębskie (Tabela 1), stanowiące grupę 

warstw brzeżnych (Gabzdyl i Gorol 2008). Warstwy brzeżne najpełniej rozwinięte są w 

zachodniej części zagłębia, w pasie od Ostrawy przez Rybnik do Gliwic. Udział skał 

grubookruchowych w utworach paralicznych wynosi 20-50%. Są to najczęściej piaskowce 

drobno- i średniookruchowe, rzadziej występują frakcje grubsze. Skały fitogeniczne tworzą 

około 260 warstw i stanowią 3 – 4% udziału w serii paralicznej. Wśród nich wydzielono 

ponad 110 pokładów węgla o miąższości rzadko przekraczającej 1,0 - 1,5 metra. 

 

Tabela 1. Podział stratygraficzny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Gabzdyl i Gorol 2008) 
Powyżej serii paralicznej występują serie osadów kontynentalnych, wśród których 

wyróżnia się trzy jednostki litostratygraficzne: górnośląską serię piaskowcową, serię 



mułowcową i krakowską serię piaskowcową. Górnośląską serię piaskowcową tworzą warstwy 

siodłowe (namur B) i warstwy rudzkie (namur C; Tabela 1). Na znacznych obszarach zagłębia 

kontakt tej serii z podłożem przebiega w spągu pokładu węgla 510. Odrębność litologiczno-

facjalna tej serii wynika z przewagi utworów gruboklastycznych, występowania grubych 

pokładów węgla oraz braku poziomów z fauną morską. Występuje w niej około 60 warstw 

węgla, w tym pokłady o miąższości 4 – 8 metrów, a nawet 24 metrów (Jureczka i Kotas 

1995). Górnośląska seria piaskowcowa wykazuje największą węglonośność w okolicy Zabrza 

– Gliwic, Bytomia i Jastrzębia. Maksymalna miąższość serii wynosi około 1100 m w części 

zachodniej zagłębia, natomiast w części wschodniej, osady te nie występują.   

Kolejną jednostką litostratygraficzną jest seria mułowcowa, którą budują rozdzielone 

poziomem tufitu warstwy załęskie (westfal A) i warstwy orzeskie (westfal B). Seria ta tworzy 

dolną część grupy warstw łękowych (Tabela 1). Jest to monotonna seria zbudowana z osadów 

drobnoklastycznych (głównie mułowców), w których występuje około 160 warstw węgla, z 

czego około 70 ma znaczenie ekonomiczne (Gabzdyl i Gorol 2008). Miąższości pokładów 

węgla są stosunkowo niewielkie, rzadko przekraczają 1,5 metra. Miąższość serii rośnie w 

kierunku zachodnim. Maksymalnie osiąga ok. 2000 metrów w centralnej części niecki 

głównej.  

Sedymentację kontynentalną karbonu produktywnego kończy krakowska seria 

piaskowcowa. Stanowią ją warstwy łaziskie (westfal C) i warstwy libiąskie (westfal D), 

zaliczane do górnej części grupy warstw łękowych (Tabela 1). Są to głównie skały grubo- i 

średnioklastyczne: piaskowce, piaskowce zlepieńcowate i zlepieńce. Zawierają one nieliczne 

pokłady węgla (40 warstw) o miąższości dochodzącej do 6 - 7 metrów. Krakowska seria 

piaskowcowa występuje we wschodniej i centralnej części zagłębia. Największą miąższość 

około 1140 metrów osiąga w rejonie Libiąża. 

 

3. Skały nadkładu karbonu produktywnego 

 

We wschodniej części niecki górnośląskiej stropową część profilu karbonu górnego 

budują utwory zwane arkozą kwaczalską, zalegające na utworach węglonośnych. Wiek tych 

utworów określany jest na stefan (Tabela 1). Arkozę kwaczalską budują słabo zwięzłe, 

gruboziarniste piaskowce arkozowe i żwiry. Utwory te przeławicone są czerwonymi i pstrymi 

łupkami. Grubość arkozy kwaczalskiej maksymalnie sięga do 170 m. Permskie utwory 

występują głównie we wschodniej części niecki, a w mniejszym zakresie także w skrajnie 



północno-zachodniej części pod przykryciem utworów triasowych. W części wschodniej 

(poza obszarem województwa śląskiego) przeważnie tworzą izolowane wzgórza. Leżą 

niezgodnie na warstwach karbonu. Reprezentują osady czerwonego spągowca. Są to kolejno 

od spągu: martwica wapienna, zlepieńce myślachowickie – ogniwo węglanowe, i ogniwo 

porfirowo-wapienne. Powyżej zalegają tufy filipowickie, melafiry i porfiry. Miąższość 

utworów permu dochodzi nawet do 400 m. Utwory triasu występują najczęściej w obrębie 

niecek: bytomskiej, chrzanowskiej, wilkoszyńskiej i długoszyńskiej oraz w okolicy Gliwic i 

Mikołowa. Poza tymi obszarami trias występuje w izolowanych płatach. Dolny trias 

reprezentowany jest przez utwory klastyczne pstrego piaskowca wykształcone w postaci 

piaskowców, iłowców oraz mułowców. Powyżej tej serii leżą już typowo morskie osady 

należące do górnego pstrego piaskowca (retu). Reprezentują je dolomity, margle i wapienie 

jamiste. Sedymentacja morska trwała na omawianym terenie aż do końca wapienia 

muszlowego (trias środkowy). W tym czasie osadzały się głównie wapienie i dolomity. Część 

tego profilu wykształcona jest jako dolomity kruszconośne. Miąższość całego triasu nie 

przekracza 230-250 m. Skały jurajskie występują marginalnie, jedynie w skrajnie wschodniej 

części niecki. Są to margle glaukonitowe i piaskowce zaliczane do jury środkowej oraz 

wapienie skaliste, płytowe i margle pochodzące z jury górnej. Skały te opisane są w części 

poświęconej monoklinie śląsko-krakowskiej. Skały neogeńskie występują w postaci 

nieciągłej pokrywy osadowej, leżącej najczęściej bezpośrednio na skałach karbońskich. 

Lokalnie zalegają na utworach triasu lub osadach jurajskich. Ich miąższość wynosi od kilku 

do 1100 m (Jureczka i Kotas, 1995). Są reprezentowane głównie przez utwory miocenu i na 

niewielkim obszarze pliocenu.  

Wśród skał mioceńskich wypełniających nieckę górnośląską wydziela się kilka, 

często mało precyzyjnie określonych, formacji litostratygraficznych. W części północnej 

występują najstarsze ogniwa miocenu w formie piasków i iłów. W południowej części niecki 

w głębokich rynnach erozyjnych zalegają gruboklastyczne osady formacji dębowieckiej. 

Formacja ta wykształcona jest w postaci zlepieńców, piaskowców, bardzo rzadko 

przewarstwionych mułowcami i iłowcami. Ich miąższość zwykle nie przekracza 100-150 m, 

maksymalnie sięga 250-300 metrów. Powyżej położony jest kompleks ilasto-mułowcowy 

morskich osadów miocenu formacji skawińskiej (baden). Miąższość ich wzrasta w kierunku 

południowym,  gdzie osiąga 1100 m. Najmłodszy miocen reprezentują utwory ewaporatowe 

w postaci gipsów i soli kamiennych, o miąższości do 150 m (odpowiednik formacji 

wielickiej) oraz kompleks osadów ilasto-mułowcowych o miąższości do 300 m (warstwy 

gliwickie), występujący głównie w zachodniej części niecki. W południowej części niecki na 



osady mioceńskie formacji skawińskiej lub dębowieckiej nasunięte są skały fliszu 

karpackiego. Utwory pliocenu, o maksymalnej miąższości stu kilkudziesięciu metrów, 

występują północno-zachodniej części niecki.  

 

Rys. 1. Uproszczona mapa geologiczna niecki górnośląskiej (według Kotasa 1972) 
Osady czwartorzędowe tworzą nieciągłą pokrywę osadową o zmiennej miąższości, 

zbudowaną z piasków i żwirów, przewarstwionych glinami i iłami. Maksymalną miąższość 

(do 100 m) osiągają w dolinach kopalnych oraz współczesnych rzek (Chećko i in. 2009). 

 

4. Zarys tektoniki niecki górnośląskiej 

 

Niecka górnośląska jest zapadliskiem przedgórskim rozwiniętym na bloku 

prekambryjskim (bloku górnośląskim) podczas orogenezy waryscyjskiej. W obrębie niecki 



wyróżnia się dwie strefy tektoniczne: strefę tektoniki fałdowej i strefę tektoniki 

dysjunktywnej (Kotas 1972).  

Strefa tektoniki fałdowej biegnie wąskim pasem wzdłuż zachodniej granicy niecki 

górnośląskiej. Charakteryzuje się występowaniem nasunięć  o przebiegu południkowym. Do 

głównych nasunięć należą: nasunięcie michałkowicko-rybnickie (rozdziela dwie duże 

struktury brachysynklinalne: nieckę jejkowicką i nieckę michałkowicką) i orłowsko-

boguszowickie, ograniczające strefę od wschodu.  Dalej, w kierunku wschodnim występuje 

strefa tektoniki dysjunktywnej, obejmująca największy obszar GZW. Utwory karbonu 

zalegają pod niewielkim kątem, nie przekraczającym 15°. Pocięte są licznymi uskokami 

schodowymi, najczęściej o kierunkach NNE-SSW i WNW-ESE.  Zrzuty większości uskoków 

wynoszą 100-150 m, ale istnieją również strefy uskokowe o zrzucie sięgającym 500-1000 m 

(np. strefa uskokowa Żory-Jawiszowice). Zasadniczym elementem strukturalnym niecki 

górnośląskiej jest niecka główna. Inne mniejsze jednostki to: siodło główne i niecka 

bytomsko-dąbrowska na północy, niecka wilkoszyńska i niecka chrzanowska na wschodzie 

oraz siodło Jastrzębia na zachodzie (Buła i Kotas 1994).  

Podczas alpejskich ruchów tektonicznych większość uskoków waryscyjskich uległa 

odmłodzeniu.  Dominująca część niecki stanowi podłoże zapadliska przedkarpackiego, 

wypełnionego morskimi osadami miocenu. Najbardziej południowe części niecki 

górnośląskiej znalazły się pod nasuniętymi na miocen osadami fliszowymi Karpat 

zewnętrznych. Na skałach karbonu, w północnej i wschodniej części niecki, niezgodnie 

zalegają utwory piętra pokrywowego platformy epiwaryscyjskiej, należące do monokliny 

śląsko-krakowskiej. 
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dr hab. Renata Dulias 

Niecka Nidziańska – region geomorfologiczny 

 

W podziale geomorfologicznym Niecka Nidziańska jest podprowincją Wyżyny 

Śląsko-Małopolskiej i stanowi rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Śląsko-Krakowską a 

Wyżyną Kielecką. Geologicznie przynależy do młodokimeryjskiej synkliny miechowskiej1. 

Zachodnia część Niecki Nidziańskiej, wyróżniana jako makroregion o nazwie Niecka 

Włoszczowska, wchodzi w obręb północno-wschodniej części województwa śląskiego. Na 

ogół cechują ten makroregion monotonna rzeźba i małe deniwelacje. Budową i 

ukształtowaniem Niecka Włoszczowska przypomina misę o płaskim dnie i uniesionych ku 

górze brzegach2. Do „śląskiej” części Niecki Włoszczowskiej należą dwa regiony – Próg 

Kredowy i Równina Pilicy. 

 

1. Próg Kredowy 

 

Próg Kredowy, nazywany także Progiem Lelowskim, w podziale 

geomorfologicznym stanowi zachodnią część Niecki Włoszczowskiej. W całości jest 

położony w granicach województwa śląskiego, w jego północno-wschodniej części. Biegnie 

on wzdłuż subsekwentnej bruzdy górnej Wiercicy – Białki Lelowskiej i Żebrówki, od Krasic 

nad Wartą do Żarnowca. Na północy dalszy jego ciąg stanowi monoklinalny garb Kruszyny3. 

Próg jest zbudowany z utworów kredy – margli, wapieni i piasków, zapadających pod 

niewielkim kątem 3 - 6° ku północo-wschodowi. Monoklinalna budowa geologiczna 

stworzyła warunki dla rozwoju progu strukturalnego typu kuesty. Tworzą go zwięzłe 

wapienie i margle, zaś obniżenie na jego przedpolu rozwinęło się w obrębie piasków oraz 

mniej odpornych odmian skał wapienno-marglistych. Kuesta kredowa ma wysokość  

15 - 35 m, jest więc niższa niż kuesty Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, ciągnie się z północnego-

zachodu na południowy-wschód. W odcinku północnym próg wyróżnia się zwartością i 

występowaniem miniaturowych, strukturalnych progów marglisto-wapiennych oraz licznych 

kopulastych pagórków zbudowanych z piasków, konkrecji kwarcytowych oraz piaskowców. 

                                                           
1 S. Gilewska. Wyżyny Śląsko-Małopolskie, w: Geomorfologia Polski, t. 1. Góry i Wyżyny, red. M. 
Klimaszewski, wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 280. 
2 S. Gilewska, Wyżyny Śląsko-Małopolskie, w: Geomorfologia Polski, t. 1. Góry i Wyżyny, red. M. 
Klimaszewski, wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 280. 
3 S. Gilewska, Wyżyny Śląsko-Małopolskie, w: Geomorfologia Polski, t. 1. Góry i Wyżyny, red. M. 
Klimaszewski, wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 281. 



W okolicach Julianki wieńczą one skrasowiały garb wapienny odgrzebany spod osadów 

kredowych4. W rzeźbie zaznacza się także odcinek kuesty między Sierakowem a 

Wygiełzowem – ma charakter spłaszczonego garbu o przeciętnej wysokości 15 – 20 m. Na 

jego przedpolu występują inwersyjne pagóry świadki, a u podnóży liczne zagłębienia 

bezodpływowe, związane z odnawianiem się starego krasu w wapieniach jurajskich pod 

pokrywą piasków kredowych i czwartorzędowych (miąższości do 40 m)5. W okolicach 

Wygiełzowa, Próg Lelowski zatraca swoją morfologiczną wyrazistość ze względu na 

występowanie pokrywy lessowej  maskującej starszą rzeźbę – ma ona tu miąższość 10 – 15 m 

i nazywana jest lelowską wyspą lessową. Lessy wiązane są głównie z okresem zlodowacenia 

Wisły, ale w spągu występują również odwapnione lessy zlodowacenia Warty. Dalej na 

południowy-wschód, Próg Kredowy wyłania się ponownie spod utworów czwartorzędowych 

jako asymetryczny garb monoklinalny o wysokości 20 - 35 m. Próg Lelowski jest 

rozczłonkowany na trzy części dolinami rzek - Białki Lelowskiej i Krztyni –Żebrówki, 

wykorzystujących poprzeczne uskoki tektoniczne. W części północno-zachodniej pasmo 

kredowe sięga 280 m n.p.m., a na południowym-wschodzie wznosi się do 340 m n.p.m. 

Północna część Progu Kredowego stanowiła granicę maksymalnego zasięgu zlodowacenia 

Odry. 

 

2. Równina Pilicy 

 

Równina Pilicy to największy region Niecki Włoszczowskiej. W granicach 

województwa śląskiego znajduje się jej zachodnia i północno-zachodnia część. Pod względem 

geologicznym jest to płyta, którą budują niemal poziomo ułożone margle z okresu górnej 

kredy. Na utworach starszego podłoża spoczywają osady czwartorzędowe. Ta część Równiny 

Pilicy, która wchodzi w obręb województwa śląskiego była w zasięgu zlodowacenia Sanu I 

oraz zlodowacenia Odry. Osady glacigeniczne, które pozostawił po sobie starszy lądolód 

zostały w większości usunięte przez późniejszą erozję. Lądolód Odry, a w zasadzie jeden z 

jego jęzorów, nazywany lobem koniecpolskim, wniknął w obręb Niecki Włoszczowskiej aż 

po okolice Szczekocin i zatamował odpływ wód górnej Pilicy. W powstałym zastoisku 

koniecpolskim osadziły się iły warwowe – miejscami są one reprezentowane przez dwie serie 

                                                           
4 S. Gilewska, Wyżyny Śląsko-Małopolskie, w: Geomorfologia Polski, t. 1. Góry i Wyżyny, red. M. 
Klimaszewski, wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 281. 
5 S. Gilewska, Wyżyny Śląsko-Małopolskie, w: Geomorfologia Polski, t. 1. Góry i Wyżyny, red. M. 
Klimaszewski, wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 281. 



szarych iłów rozdzielone piaskami i mułkami z torfem. Na powierzchni utworów 

zastoiskowych leżą gliny zwałowe i piaski sandrowe6. Zabarykadowanie północnej części 

Niecki Włoszczowskiej przez lądolód spowodowało przelewanie się wód Pilicy na zachód do 

zlewni Warty i na wschód do zlewni Nidy. W granicach województwa śląskiego 

pozostałością po tym odpływie jest martwa dolina koniecpolsko-przyrowska. Nieliczne 

wychodnie skał mezozoicznych można obserwować głównie w okolicach Starzyn, Brzostka i 

Koniecpola, a także miejscami między Kruszyną, Borownem i Rzerzęczycami. Na tym 

ostatnim obszarze skały górnokredowe wystają spod większego płata gliny zwałowej7. 

Równina Pilicy odznacza się bardzo monotonną rzeźbą. Dominują tu rozległe równiny 

denudacyjne rozcięte dolinami rzek – Pilicy, Warty, Wiercicy i ich dopływów. Dna dolin są 

podmokłe, lokalnie zatorfione i charakteryzują się ogólnie niewielkim spadkiem. Zbocza 

dolin są sterasowane. Deniwelacje są nieznaczne, rzędu 10 - 30 m i w dużej mierze związane 

z występującymi tu licznie wydmami ze schyłkowego okresu ostatniego zlodowacenia. 

Szczególnie dużo wydm występuje na wschód od Koniecpola, Dąbrowy Zielonej i Soborzyc8. 

Niektóre formy wydmowe osiągają wysokość 15-20 m. 
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Niziny Środkowopolskie 

 

Niziny Środkowopolskie należą do Niżu Środkowoeuropejskiego – dużej jednostki 

krajobrazowej, wyróżnionej przede wszystkim na podstawie analizy ukształtowania terenu i 

jego wysokości nad poziomem morza oraz cech klimatu (Kondracki 1976). Na mapach 

obrazujących podział regionalny naszego kontynentu w systemie dziesiętnym, 

zaproponowanym w 1971 roku przez Międzynarodową Federację Dokumentacyjną, Niż 

Środkowoeuropejski jest opisany symbolem 31 i posiada rangę prowincji (rys. 1).  

 

Rys. 1. Położenie Niżu Środkowoeuropejskiego (31) na tle podziału regionalnego Europy. 
W obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego, przyjmując dodatkowe kryteria, m.in. 

hydrograficzne, wydzielono cztery podprowincje, są to: Pobrzeża Południowobałtyckie (313), 



Pojezierza Południowobałtyckie (314/315), Niziny Sasko-Łużyckie (317) i Niziny 

Środkowopolskie (318) (Kondracki 2002). Wszystkie one znalazły się w obrębie naszego 

kraju, przy czym jedynie Niziny Środkowopolskie mieszczą się niemal w całości w jego 

granicach (niewielki fragment leży w obrębie Republiki Czeskiej) (rys.2) (Kondracki 1978).  

 

Rys. 2. Położenie Nizin Środkowopolskich (318) na obszarze Polski. 
Niziny Środkowopolskie to w większości bezjeziorne równiny erozyjno-

denudacyjne, wymodelowane na polodowcowych i wodnolodowcowych osadach 

plejstoceńskich. Mają one wysokość od 100 do ponad 200 m n.p.m., choć najwyższa 

kulminacja usytuowana w południowej części należącego do nich Płaskowyżu Głubczyckiego 

osiąga ponad 340 m n.p.m.  

Niziny Środkowopolskie obejmują rozległe tereny w górnej części dorzecza Odry 

oraz w dorzeczach środkowej Warty i środkowej Wisły. Charakteryzują się dobrze rozwiniętą 

siecią hydrograficzną, choć dostrzegalne są różnice w tym zakresie. Na obszarach den 



pradolin i nisko położonych dolin z trudnoprzepuszczalnym podłożem sieć rzeczna jest 

bardzo gęsta. Na wysoczyznach i Płaskowyżu Głubczyckim zdecydowanie rzadsza. Rzeki 

Nizin Środkowopolskich charakteryzują się typowym dla obszaru Polski śnieżno-

deszczowym ustrojem zasilania, z wysokimi stanami wiosennymi – związanymi z roztopami i 

letnimi – opadowymi. 

Klimat Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowany na co wpływ ma równoleżnikowa 

rozciągłość tego obszaru. W zachodniej części występuje wczesna wiosna, charakteryzująca 

się znacznymi opadami, lata są ciepłe, a zimy dzięki wpływom mas powietrza znad Atlantyku 

krótkie i łagodne. W części wschodniej obserwuje się natomiast zwiększone oddziaływanie 

mas powietrza kontynentalnego. Roczne amplitudy temperatury powietrza są tam większe, a 

zimy znacznie mroźniejsze i trwają dłużej niż na zachodzie. Opady roczne wynoszą 500-700 

mm, przy czym wyraźnie wyższe są w południowej części obszaru. 

Najbardziej uprzywilejowana pod względem klimatycznym jest Nizina Śląska, gdzie 

średnia temperatura roczna wynosi powyżej 8°C, a okres wegetacyjny trwa do 230 dni i jest 

najdłuższy w Polsce. Ta wyjątkowość klimatu związana jest nie tylko z silnym 

oddziaływaniem ogrzanego Golfsztromem Atlantyku, ale i z istnieniem na południowym 

zachodzie bariery górskiej Sudetów, dzięki której przy wietrze południowo-zachodnim 

zmniejsza się wilgotność powietrza, spada zachmurzenie i wzrasta temperatura (efekt 

fenowy), przy wiatrach północno-wschodnich wzrastają z kolei opady i liczba burz. 

Obszar Nizin Środkowopolskich zajmują bielice rozwinięte na osadach 

piaszczystych i piaszczysto-żwirowych, gleby brunatne wykształcone na glinach, miejscami 

gleby brunatne i czarnoziemy, które powstały na lessach, a także mady w dnach dolin 

rzecznych i gleby torfowe – w zapełnionych osadami starorzeczach.  

Szata roślinna tego przede wszystkim rolniczego obszaru, mimo zróżnicowanych 

warunków siedliskowych, nie jest obecnie urozmaicona. Spowodowała to intensywna, 

wielowiekowa agrarna i leśna działalność człowieka, podporządkowana zasadom wysokiej 

produktywności. Na lepszych glebach uprawia się głównie pszenicę, buraki cukrowe, rzepak i 

kukurydzę. W lasach, tam gdzie skład gatunkowy drzewostanu wymuszony w przeszłości 

potrzebami przemysłu, odbiega od układów naturalnych, w których np. w dolinach winna 

występować dominacja lasów łęgowych, a na wysoczyznach borów mieszanych i borów 

sosnowych, wprowadzono w ostatnich latach zasady tzw. ekologizacji gospodarki leśnej 

(powrotu do zgodnego z siedliskiem składu gatunkowego drzewostanów).  

Niziny Środkowopolskie zajmują 89 tys. km²(około 28,5% obszaru Polski) i 

podzielone są na osiem makroregionów, są to: Nizina Południowowielkopolska (318.1/2), 



Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3), Wał Trzebnicki (318.4), Nizina Śląska (318.5), 

Nizina Północnomazowiecka (318.6), Nizina Środkowomazowiecka (318.7), Wyniesienia 

Południowomazowieckie (318.8) i Nizina Południowopodlaska (318.9). Najdalej na południe 

wysuniętym makroregionem Nizin Środkowopolskich jest mierząca niemal 13 tys. km² 

Nizina Śląska. Na południu graniczy ona z Przedgórzem Sudeckim i Sudetami, na 

południowym wschodzie z Kotliną Ostrawską, a na wschodzie z Wyżyną Śląsko-Krakowską. 

W obrębie województwa śląskiego położone są fragmenty trzech, spośród jedenastu 

mezoregionów Niziny Śląskiej, tj. wschodnie części: Równiny Opolskiej, Płaskowyżu 

Głubczyckiego i Kotliny Raciborskiej (rys. 3). Wszystkie te jednostki charakteryzują się 

rzeźbą staroglacjalną z silnym piętnem przeobrażenia przez denudację, erozję i akumulację 

rzeczną oraz procesy eoliczne. 

 

Rys. 3. Położenie Równiny Opolskiej (318.57), Płaskowyżu Głubczyckiego (318.58) i Kotliny 
Raciborskiej (318.59) – jednostek Niziny Śląskiej (318.5) na obszarze województwa śląskiego. 

W województwie śląskim do Równiny Opolskiej (318.57) należy równoleżnikowe 

obniżenie rozciągające się pomiędzy Progiem Woźnickim i Garbem Tarnogórskim (oba 

mezoregiony należą do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej) nazywane Obniżeniem Małej Panwi 

lub Doliną Małej Panwi. Powierzchnia terenu osiąga tam wysokość 250-300 m n.p.m. Ku 



zachodowi Dolina Małej Panwi stopniowo rozszerza się i obniża. Dolina ta została 

wypreparowana w obrębie mało odpornych na erozję iłów górnego triasu. W czwartorzędzie 

zasypały ją grubą warstwą głównie piaszczysto-żwirowe osady wodnolodowcowe i glacjalne. 

Obecnie obszar ów ma charakter piaszczystej równiny z licznymi, wysokimi nawet na 20 m 

wydmami, nieckami deflacyjnymi i polami eolicznych piasków pokrywowych. W górnym 

biegu Małej Panwi głównymi jej dopływami są lewobrzeżna Stoła oraz prawobrzeżne Leśnica 

i Lublinica. Obniżenie Małej Panwi jest jednak bardzo podmokłe, poprzecinane przez licznie 

małe cieki i gęstą sieć rowów melioracyjnych. Do większych ośrodków osadniczych 

mezoregionu należą: Lubliniec i Koszęcin położone na pograniczu Równiny Opolskiej i 

Progu Woźnickiego, Miasteczko Śląskie usytuowane na granicy z Garbem Tarnogórskim, 

Kalety i Krupski Młyn leżące nad Małą Panwią oraz Tworóg. Przez Dolinę Małej Panwi 

przechodzą główne szlaki kolejowe („Śląsk – Porty”, Tarnowskie Góry – Kluczbork i 

Tarnowskie Góry – Opole oraz drogowe (Gliwice – Częstochowa, Katowice – Poznań).  

Warunki glebowe i stosunki wodne spowodowały, że na terenie Równiny Opolskiej w 

województwie śląskim prowadzona jest głównie gospodarka leśna, w tzw. Lasach 

Lublinieckich. W ich obrębie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny „Hubert” koło 

Dąbrówki i faunistyczny „Jeleniak-Mikuliny” w Piłce w gminie Koszęcin. 

 Najdalej na zachód wysunięta część województwa śląskiego leży na lessowym 

Płaskowyżu Głubczyckim (318.58). W granicach województwa osiąga on wysokość około 

270 m n.p.m. i ma lekko falistą powierzchnię. Pod miąższą nieraz na kilka metrów warstwą 

lessów zalegają utwory lodowcowe, wodnolodowcowe, jeziorne i eoliczne wieku 

czwartorzędowego, a niżej ilastopiaszczyste osady mioceńskie zawierające gipsy. Urodzajne 

gleby i dobre warunki agroklimatyczne są na Płaskowyżu Głubczyckim od kilku tysiącleci 

podstawą dobrze rozwiniętego rolnictwa i przyczyną jego bezleśności. To tutaj w pradziejach 

z obszaru współczesnych Moraw wkraczały kolejne kultury agrarne. Główną rzeką 

odwadniającą Płaskowyż jest lewobrzeżny dopływ Odry – Cyna, zwana od końca lat 40. 

Psiną i jej dopływ Troja. Płaskowyż, szczególnie w strefie krawędziowej – nad Odrą, np. w 

okolicach Rudnika i Brzeźnicy, jest głęboko porozcinany suchymi dolinami. Jego 

powierzchnia przechodzi na południu w Kotlinę Raciborską pochyłymi stopniami, a na 

północy wyraźną krawędzią. Poza leżącym częściowo na wschodnim skłonie Płaskowyżu, 

Raciborzem do większych jednostek osadniczych należą w okolicy: miasteczko Krzanowice 

oraz duże wsie Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice i Rudnik. Kotlina Raciborska (318.59) 

obejmuje dolinę górnej Odry, a także dolne odcinki dolin jej prawobrzeżnych dopływów: 

Rudy, Bierawki i Kłodnicy wraz z ich niskimi międzyrzeczami. Dno Kotliny obniża się od 



około 240 m n.p.m. na wschodzie, do około 180 m n.p.m. w części zachodniej. Kotlina 

Raciborska jest fragmentem przedkarpackiego zapadliska tektonicznego, które w neogenie 

zostało wypełnione głównie iłami i piaskami. Odsłaniają się one dziś lokalnie na zboczach 

dolin. Głębsze podłoże jest zbudowane z karbońskich piaskowców i łupków. Do utworów 

powierzchniowych należą przede wszystkim osady czwartorzędowe: gliny zwałowe oraz 

piaski, żwiry i głazy ze zlodowacenia odry. Na północnym obrzeżu Kotliny, koło Pławniowic, 

Poniszowic, Byciny i Niewiesza występuje kilka niewielkich płatów lessu z okresu 

zlodowacenia wisły. Ze schyłku tego zlodowacenia pochodzą liczne wydmy zajmujące terasy 

w dolinach Rudy, Bierawki i Kłodnicy oraz ich międzyrzecza. Wydmy te utworzone są 

zarówno z przewianych piasków rzecznych zgromadzonych na terasach, jak i z piasków 

wodnolodowcowych. W Kotlinie Raciborskiej wyróżniono aż 16 typów morfologicznych 

tych form.  

Południową część mezoregionu tworzy Dolina Odry nawiązująca do istniejącego w 

podłożu rowu tektonicznego. Ma tam ona południkowy, lekko załamany na wysokości 

Raciborza przebieg. W obrębie szerokiego na 4-5 km dna doliny, osiągającego 180-220 m 

n.p.m., a w niektórych miejscach również na jej zboczach, występują poziomy teras i skrawki 

równin zasypania wodnolodowcowego. Rzeźba Kotliny Raciborskiej wykształciła się w 

strefie przejściowej między typową niziną a strefą wysoczyzn i wyżyn, stąd część badaczy 

łączy tą jednostkę nie z Niziną Śląską, a z Kotlinami Podkarpackimi, charakteryzującymi się 

obecnością gliniastych wysoczyzny i piaszczystych równin. 

Piaszczyste obszary Kotliny są pokryte lasami. Część z nich, należąca głównie do 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, uległa katastrofalnemu pożarowi w 1992 roku. W trakcie 

odnawiania lasu po pożarze zastosowano tam rewolucyjne technologie nasadzania młodych 

drzew z tzw. szkółek kontenerowych z mikoryzą (szczepionych grzybami leśnymi), a także 

nowoczesne systemy ochrony przeciwpożarowej z systemem pasów roślinności odpornej na 

szybkie rozprzestrzenianie się ognia i lotniskiem strażackim. Północna część mezoregionu 

wchodzi w skład Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich”, którego najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest rezerwat leśno-stawowy 

„Łężczok”.  

Największym miastem mezoregionu jest Racibórz, kolejne miejsca pod względem 

liczby mieszkańców zajmują tam Kuźnia Raciborska, Nędza i Rudy. 
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Ochrona przyrody i jej zasobów 

 

Przyroda – szeroka kategoria poznawcza; synonim – natury. Ogół rzeczywistości a 

nawet Wszechświat lub Kosmos.  Rzeczywistość wykształcona w procesie naturalnej 

ewolucji Ziemi jako planety i wszechświata. Często przeciwstawiana kulturze jako ogółowi 

wytworów cywilizacyjnych człowieka. Przyrodę stanowią elementy i ich układy biotyczne – 

zwane przyrodą ożywioną (rośliny, zwierzęta, grzyby) oraz elementy i układy abiotyczne 

zwane przyrodą nieożywioną (skały, gleby, gazy atmosferyczne, wody). Układy tych 

elementów tworzą przenikające się powłoki: litosferę, hydrosferę, atmosferę i biosferę). 

Przyroda stanowi naturalne środowisko życia człowieka. Kulturowa ewolucja człowieka dała 

podstawę do wydzielenie z biosfery: antroposfery z czasem także noosfry (sfery rozumu). 

Ochrona przyrody – całokształt działań mających na celu zachowanie w 

niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej, nieożywionej i krajobrazu. 

Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów 

ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej. 

 

1. Historia ochrony przyrody na świecie i w Polsce 

 

 

Tab. 1. Formy ochrony przyrody w Polsce.Według rejestru RDOŚ Katowice – stan według 2011 r. – 
data pobrania dokumentów: 28.09.2013 r. 



 

Tab. 2. Wykaz parków krajobrazowych województwa śląskiego. 
Historia ochrony przyrody ma długą tradycję. W kształtowaniu ochronnego 

podejścia do przyrody odgrywały rolę różne czynniki. Od najdawniejszych czasów ochrona 

przyrody wynikała z przyczyn religijnych i kulturowych. Przyroda stanowiła pierwotne 

sacrum, była i nadal jest czczona w wielu religiach politeistycznych i animistycznych. 

Pierwotny kult przyrody był konsekwencją wierzeń religijnych, obrzędów magicznych i 

zwyczajów plemiennych. Do czasów współczesnych skutkuje obecnością w kulturze idei 

świętych rzek, świętych gai, drzew, gór i jaskiń, źródeł (Zimoń, red. 2010). Z tego nurtu 

wywodzi się filozofia wobec przyrody i główne etyczne uzasadnienie jej ochrony. Motywy 



ochrony przyrody zmieniały się wraz ze wzrostem potrzeb i możliwości człowieka. Bardzo 

wczesnym motywem ochrony przyrody były względy praktyczne, głównie ekonomiczne. 

Zasoby przyrodnicze stanowiły bazę żywieniową, dostarczały opału, lekarstw. Nieracjonalne 

gospodarowanie przyrodą zagrażało bytowaniu człowieka. Stąd najwcześniejsze nakazy 

ochronne miały podbudowę ekonomiczną. W długiej historii ochrony przyrody następowała 

ewolucja w kierunku i motywach prowadzenia ochrony. Stopniowo coraz większą rolę 

odgrywały względy estetyczne, etyczne, historyczne i naukowo-poznawcze. Ważną rolę w 

ochronie przyrody odgrywają także motywy kulturowe i patriotyczne. W motywach i 

kierunkach ochrony przyrody można wskazać na znaczącą ewolucję. Za główne kierunki 

ochronne należy przyjąć za T. Chmielewskim (2012 s. 46-47):  

• kierunek kultowy (od ok. 1600 lat p.n.e.), 

• kierunek uprawowy (od ok. 2000 lat p.n.e.), 

• kierunek prewencyjny (od XII w p.n.e.), 

• kierunek prewencyjno-militarny (od I w n.e.), 

• kierunek pierwotny konserwatorski (od XI do XVIII w.), 

• kierunek wczesny planistyczny (od XIV do XIX w.), 

• kierunek konserwatorski (biocenotyczny) (od pocz. XIX w.), 

• kierunek naturalizmu strukturalnego (od 1 poł. XIX w.), 

• kierunek rekompensacyjny (od 2 poł. XIX w.), 

• kierunek sozologiczny (ochrony środowiska) (od pocz. XX w.), 

• kierunek planistyczny (ekologiczno-krajobrazowy) (od poł. XX w.), 

• kierunek inżynierii ekologicznej (od połowy XX w.), 

• kierunek współpracy globalnej (od 1969 r.), 

• kierunek zrównoważonego rozwoju (od 1992 r.), 

• kierunek naturalizmu funkcjonalnego (od końca XX w.). 

Analiza historyczna wskazuje, że w kształtujących się społecznościach tworzone 

były normy zachowania, które były próbą wprowadzania pierwszych zasad ochrony przyrody. 

Początkowo miały one charakter gatunkowy i obiektowy. Służyły ochronie pożytecznych dla 

człowieka gatunków zwierząt, ptaków, ryb oraz niektórych gatunków drzew. Stopniowo 

wzrastało znaczenie kompleksowej ochrony przyrody dla lepszej produkcyjności lasów, 

stawów, zabezpieczania gleb przed erozją, racjonalizacji gospodarki łowieckiej. Pierwsze 

stwierdzone zarządzenia dotyczące ochrony przyrody pochodzą z roku 1122 r. p.n.e. z Chin i 

dotyczyły zasad prowadzenia gospodarki leśnej (Leńkowa, 1978). Pierwsze zapisy dotyczące 



ochrony zwierząt wywodzącą się z Persji (III w p.n.e.) i Indii (za króla Asioki, III w.  n.e.). W 

Europie tradycje ochrony przyrody wywodzą się m.in. ze Szkocji (1030) i Hiszpanii (1258). Z 

czasów średniowiecza i wczesnego renesansu  wywodzą się zarządzenia królewskie chroniące 

ryby i wiele gatunków ptaków śpiewających i owadożernych (Anglia, Niemcy, Szwajcaria).  

W Polsce pierwsze ograniczenia prawne chroniące przyrodę, wprowadzono już w 

pierwszych dekadach państwowości. Początkowo miały one znaczenie wyłącznie praktyczne 

– umożliwiały zachowanie pożytków leśnych i grubej zwierzyny łownej na potrzeby dworu 

królewskiego. W XI wieku, Bolesław I Chrobry wydał decyzję o ograniczeniu polowania na 

bobry, a w XII wieku, Bolesław Kędzierzawy (Mazowiecki) ograniczył polowania na tury. 

Za najstarszy polski dokument prawny ograniczający niekontrolowane wykorzystanie 

zasobów przyrody uznaje się statuty wiślickie króla Kazimierza III Wielkiego (1347).  Dekret 

wprowadzał kary m.in. za wyrąb dębów oraz drzew owocowych. Statuty warckie Władysława 

Jagiełły wprowadziły ograniczenia w wyrębie i eksporcie drewna cisowego oraz ustanowiono 

okres ochronny dla zwierzyny łownej, trwający od 23 kwietnia do końca żniw. W roku 1523, 

Zygmunt Stary w statutach litewskich unormował prawnie m.in. ochronę tura, żubra, bobra, 

sokoła wędrownego i łabędzia. Stefan Batory w 1578 roku, wydał dekret o okresie 

ochronnym ryb podczas tarła oraz określił zasady i metody ich połowu. 

Nowożytne działania mające na celu ochronę przyrody opierały się na  

średniowiecznej tradycji. Naukowe podstawy w zakresie ochrony przyrody pochodzą z końca 

XIX w. i wywodzą się z ochrony gatunkowej roślin i zwierząt (głównie gatunków górskich). 

Nowoczesna idea ochrony przyrody kształtowała się w warunkach rewolucji przemysłowej 

(XIX w.), w atmosferze filozofii epoki romantyzmu. Silne zagrożenia wywołane 

zniszczeniem przyrody przez rozwijający się przemysł i transport oraz jednocześnie głoszona 

sentymentalna idea powrotu do natury zaowocowały szeregiem cennych inicjatyw ochrony 

przyrody i narodzinami regionalizmu. Pierwszą z nich była  idea A. Humboldta z roku 1819 o 

tworzeniu pomników przyrody. Idea ta rozpoczęła kierunek konserwatorski w ochronie 

przyrody. Od lat 30 XIX w. zyskała na popularności obszarowa ochrona i kierunek 

biocenotyczny. Zapoczątkowano proces powoływania rezerwatów przyrody. W roku 1805 w 

Danii utworzono pierwszy rezerwat przyrody. W 1864 roku objęto ochroną lasy sekwojowe w 

Yosemite w Kalifornii, w połowie XIX w. lasy w Yellowstone, gdzie w 1872 roku powstał 

pierwszy na świecie park narodowy. W Europie pierwszymi parkami narodowymi były: 

Abisko i Sarek w Szwecji (1909) oraz Suisse w Szwajcarii (1914). 

Aktualnie na świecie istnieje ponad 7 tys. parków narodowych pokrywających  

1 mln km². 



 

Tab. 3.a. Wykaz rezerwatów w województwie śląskim na rok 2013. 
 

 

 



  

Tab. 3.b. Wykaz rezerwatów w województwie śląskim na rok 2013. 



 

Tab. 4. Wykaz obszarów chronionego krajobrazu. 

Jako pierwszy na ziemiach polskich powstał rezerwat przyrody "Pamiątka Pieniacka" 

w 1886 roku, chroniący starodrzew bukowy koło Złoczowa. W okresie Polski rozbiorowej 

różnie kształtowały się działania ochronne. W obrębie trzech zaborów powstały organizacje 

społeczne i towarzystwa naukowe mające w swych programach ochronę przyrody. Prężnie 

działało Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz 

Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. Liczne zasługi na polu ochrony 

przyrody w zaborze austriackim odnieśli Marian Raciborski, Gwalbert Pawlikowski, Tadeusz 

Korniłowicz, Mieczysław Limanowski, Wiktor Kuźniar, Alfred Lityński, Konstanty Stecki 

(m.in. Sekcja Ochrony Tatr). Badacze przyrody skupieni byli na Uniwersytecie Jagiellońskim  

i utworzonej Polskiej Akademii Umiejętności. Spośród uczonych z zaboru pruskiego 

najbardziej dla ochrony przyrody zasłużonymi byli: Hugon Conwentz, Franciszek Pfuhl, 

Teodor Schube, Ferdynand Chłapowski i Jerzy Schulczewski. Najwolniej i w niewielkim 

stopniu rozwijała się idea ochrony przyrody w zaborze rosyjskim. Dopiero w roku 1909, 

powstała Sekcja Ochrony Przyrody przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, które 

wydawało czasopismo „Ziemia”. Do najaktywniejszych badaczy należeli: Bohdan 



Dyakowski, Aleksander Janowski, Kazimierz Kulwieć, January Kołodziejczyk, Henryk 

Wierciński, Zygmunt Wóycicki.  

 

Tab. 5. Propozycje Obszarów Natura 2000 wg Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego według 
stanu 2008 roku. 



 

Tab. 6.a. Wykaz stanowisk dokumentacyjnych. 
 

  



 

Tab. 6.b. Wykaz stanowisk dokumentacyjnych. 
Pierwszą Ustawa o ochronie przyrody powstała na podwalinach ustawy o ochronie 

świstaków i kozic tatrzańskich i była wydana pod zaborem austriackim w 1868 we Lwowie 

przez Galicyjski Sejm Krajowy. Akt ten uznawany był za pierwszy w Europie akt prawny 

chroniący przyrodę. Głównymi inicjatorami tej historycznej ustawy byli Maksymilian Siła-

Nowicki Edward Janota, i Ludwik Zejszner. Kontynuatorem działań w zakresie ochrony 

gatunkowej był Ferdynand Wilkosz. Po zakończeniu I wojny światowej na terenach, które 

weszły w skład Polski było jedynie 39 niewielkich obszarowo rezerwatów przyrody o łącznej 

powierzchni 1469 ha na Pomorzu i w Poznańskim i zaledwie kilku ha w Małopolsce. Już w 

roku 1919  powołano rezerwat, który został przekształcony w Park Narodowy w Białowieży. 

W tym samym roku została powołana Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody 

przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Organ ten, w 1926 roku, 



został przekształcony w Państwową Radę Ochrony Przyrody. Na stanowisko przedstawiciela 

ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ds. ochrony przyrody został wybrany 

profesor Władysław Szafer. Z inicjatywy Rady założono w 1928 r. Ligę Ochrony Przyrody 

(LOP), której przewodniczył Aleksander Janowski. Organizację LOP wzorowano na  

analogicznej organizacji szwajcarskiej, krzewiąc ideę ochrony przyrody w szerokich kręgach 

społecznych. Do1939 r. LOP liczyła 40 000 członków. 

 

Tab. 7.1. Wykaz użytków ekologicznych województwa śląskiego. 



 

Tab. 7.2. Wykaz użytków ekologicznych województwa śląskiego. 



 

Tab. 7.3. Wykaz użytków ekologicznych województwa śląskiego. 
 

 

 



 

Tab. 7.4. Wykaz użytków ekologicznych województwa śląskiego. 
Państwowa Rada Ochrony Przyrody skupiła miłośników przyrody, ludzi kultury i 

nauki. Do czołowych jej działaczy należeli: M. Raciborski, I. G. Pawlikowski, B. Dyakowski, 

M. Siedlecki, W. Szafer, A. Wodziczko, W. Goetel, M. Limanowski, B. Hryniewiecki, St. 

Sokołowski i inni. Badacze ci stworzyli podwaliny współczesnej ochrony przyrody i 

środowiska. Za ich sprawą powstała inwentaryzacja  pomników przyrody ożywionej, 

nieożywionej, a także inicjatywa tworzenie parków i rezerwatów przyrody.  

A. Wodziczko w pracy „Ochrona przyrody nową gałęzią wiedzy” (1933) 

zapoczątkował wyodrębnienie ochrony przyrody jako nowej gałęzi wiedzy i niezależnej 

dyscypliny naukowej oraz propagował wprowadzenie zasad naukowych gospodarki przyrodą. 



 

Tab. 8.1.Wykaz Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 



 

Tab. 8.2.Wykaz Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 
W. Goetel kontynuując poglądy A. Wodziczki, w roku 1965, zaproponował nadanie 

nauce o ochronie przyrody i jej zasobów nazwy sozologia. 10 marca 1934 r. Sejm Galicyjski 

przyjął ustawę o ochronie przyrody. Ustawa ta i aktywna działalność Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody spowodowała, że do wybuchu II wojny światowej liczba rezerwatów 

wzrosła w Polsce do 211, a ich powierzchnia osiągnęła 43.512 ha. Powołano też Park 

Narodowy w Czarnohorze. Na szczycie Popa Iwana w paśmie Czarnohory staraniem rządu 

Rzeczypospolitej zbudowano w latach 1936-1938 Obserwatorium Astronomiczno-



Meteorologiczne nazwane popularnie „Białym Słoniem”. Znajdując się na wysokości 2022 m 

n.p.m. obserwatorium było przez 14 miesięcy najwyżej położonym stale zamieszkanym 

budynkiem w granicach Polski. 

W czasie II wojny światowej działalność na rzecz ochrony przyrody w Polsce uległa 

zahamowaniu. Działania wojenne spowodowały rabunkowe wyręby lasów (m.in. w Górach 

Świętokrzyskich i Gorcach). Po II wojnie światowej rezerwaty zaczęto przekształcać w parki 

narodowe m.in.: Wielkopolski, Babiogórski, Pieniński, Świętokrzyski, Park Przyrody w 

Tatrach. Po II wojnie światowej w 1949 r.  została uchwalona pierwsza w Polsce ustawa o 

ochronie przyrody, która obowiązywała przez 40 lat.  

Sporządzony po II wojnie światowej spis pomników przyrody (m.in. parki, aleje, 

grupy drzew, drzewa pomnikowe, głazy narzutowe, skały, wodospady) obejmował blisko 4 

500 pozycji. W 1970 roku powołano Polski Komitet Ochrony Środowiska Człowieka, 

przekształcony później w Komisję Ochrony Środowiska Rady Państwa, a następnie w 

Państwową Radę Ochrony Środowiska. W 1972 roku, powołano Ministerstwo Administracji, 

Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska. W roku 1980, Sejm uchwalił ustawę o ochronie 

i kształtowaniu środowiska. W oparciu o nią powołano Państwową Inspekcję Ochrony 

Środowiska.  

W 1991 roku, uchwalono nową Ustawę o ochronie przyrody, która obowiązywała do 

roku 2004. Obie ustawy pozwoliły na znaczne poszerzenie zakresu ochrony przyrody. 

Zakładały powoływanie parków narodowych, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki 

przyrody. 

 

2. Aktualne formy ochrony przyrody w Polsce 

 

Obecnie podstawą prawną ochrony przyrody w Polsce jest Ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Ustawa ta wyznacza następujące formy ochrony 

przyrody: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego 

krajobrazu, Obszary Natura 2000, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny, 

stanowisko dokumentacyjne, pomnik przyrody i ochrona gatunkowa. Na jej mocy w Polsce 

chronionych jest (wg stanu na 32 grudnia 2011 r.): 

• 23 obszarów w randze parków narodowych, 

• 121 obszarów w randze parków krajobrazowych, 



• 1469 obszarów w formie rezerwatów przyrody o powierzchni 164 463 ha (stanowią 

ok. 0,53 % powierzchni Polski), 

• 845 obszarów „siedliskowych” i 145 obszarów „ptasich” (Obszary Natura 2000), co 

łącznie stanowi ok. 20 % powierzchni lądowej Polski. 

Za realizację zadań związanych z ochroną rezerwatów przyrody, obszarów Natura 

2000 i ochroną gatunkową odpowiedzialny jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Nadzór nad parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu sprawują 

sejmiki wojewódzkie. Opiekę nad pozostałymi formami ochrony (pomniki przyrody, 

stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) pełnią 

samorządy gmin.  

Najwięcej parków krajobrazowych znajduje się w województwie lubelskim (17) i 

wielkopolskim (13). Najmniej w podlaskim (3),  łódzkim (7), lubuskim i  śląskim (po 8). Od 

2005 r. istnieje dodatkowo podział rezerwatów na typy i podtypy (leśny, florystyczny, 

faunistyczny, torfowiskowy, krajobrazowy, przyrody nieożywionej, stepowy, słonoroślowy, 

wodny), mające przypisane oznaczenia kodowe. Stosuje się równolegle dwa podziały, ze 

względu na główny przedmiot ochrony oraz dominujący typ ekosytemów (każdy rezerwat 

może zostać przypisany do jednego rodzaju, dwóch typów i dwóch podtypów). Pozwala to na 

dokładniejsze określenie zasobów przyrodniczych danego rezerwatu oraz sprawniejsze 

zarządzanie siecią obszarów chronionych. Najwięcej jest w Polsce rezerwatów leśnych 722 

(co stanowi blisko 50% wszystkich rezerwatów). 

 

3. Formy ochrony przyrody w województwie śląskim 

 

W 2008 roku obszary prawnie chronione stanowiły blisko jedną trzecią powierzchni 

(32%) powierzchni województwa śląskiego. Z wyjątkiem parku narodowego występują 

wszystkie formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i stanowiska 

dokumentacyjne oraz obszary Natura 2000. Od lat 70. XX w. wieku trwają starania o 

utworzenie na Wyżynie Częstochowskiej Jurajskiego Parku Narodowego. Projektu 

przewiduje utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego w dolinie Wiercicy i enklawie 

wzgórza Zamkowego w Olsztynie (gmina Janów i Olsztyn) (Olaczek, Hereźniak). W 

południowo wschodniej części województwa, na teren gminy Koszarawa (powiat żywiecki) 

sięga zachodnia część otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego o powierzchni 397 ha. Lasy 



publiczne i prywatne zajmują 31% powierzchni województwa śląskiego (w tym lasy 

państwowe 80,43%, a lasy prywatne 19,57%). Najwięcej obszarów chronionych utworzono w  

Beskidach oraz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

 

3.1. Parki krajobrazowe województwa śląskiego 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku park 

krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i 

kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w 

warunkach zrównoważonego rozwoju. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 8 

parków krajobrazowych, z których 3 położone są częściowo na terenie sąsiednich 

województw. Od 1 stycznia 2000 roku parki krajobrazowe tworzą Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego z siedzibą w Będzinie. Są to: Park Krajobrazowy 

„Beskidu Małego”, Park Krajobrazowy „Beskidu Śląskiego” i „Żywiecki Park 

Krajobrazowy”, Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich”,Park Krajobrazowy „Lasy Nad Górną Liswartą”, Park Krajobrazowy „Orlich 

Gniazd”, Park Krajobrazowy „Stawki”, „Załęczański Park Krajobrazowy”. Ogółem parki te 

zajmują ponad 2301 km², co stanowi ponad 18,5% powierzchni województwa śląskiego. 

 

3.2. Rezerwaty przyrody województwa śląskiego 

 

Rezerwaty przyrody odzwierciedlają różnorodność przyrodniczą województwa 

śląskiego. Według stanu na 2013 r. na tereni województwa śląskiego istnieje 64 rezerwatów o 

łącznej powierzchni 4074,5 ha. Najwięcej rezerwatów występuje w Beskidach oraz na 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.  

Pierwsze rezerwaty na terenie obecnego województwa śląskiego powstały w 1953. 

Były to: „Borek” i „Wielki Las”. Proces powoływania rezerwatów był rozłożony w czasie, i 

występowały okresy dłuższych przerw w ustanowieniu tych form ochrony. Najmłodszym 

rezerwatami są: „Lipowska” w powiecie żywieckim i „Las Dąbrowa” w powiecie gliwickim, 

utworzone w 2008 roku. Ze względu na przedmiot ochrony utworzono w województwie 

śląskim rezerwaty faunistyczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, florystyczne, wodne i 

przyrody nieożywionej. Najwięcej jest rezerwatów leśnych 55 czyli 87%. Do najrzadziej 

występujących w województwie zaliczamy: wodne 4%; torfowiskowe 2%, przyrody 

nieożywionej 5%, faunistyczne 2%. W województwie śląskim utworzono 64 rezerwaty. 



 

3.3. Obszary chronionego krajobrazu 

 

Tą formą ochrony obejmowane są obszary z wyróżniającym się krajobrazem o 

zróżnicowanych ekosystemach, które pełnią rolę korytarzy ekologicznych, pomiędzy innymi 

formami ochrony, których wartość ocenia się również ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Zgodnie z prowadzonym przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach rejestrem form ochrony przyrody, na terenie 

województwa śląskiego utworzono 13 obiektów tego rodzaju (ponad 1615 ha) Najstarszym, 

powołanym w 1980 roku jest Obszar Chronionego Krajobrazu Parku Krajobrazowego Orlich  

Gniazd, a najmłodszym Obszar Chronionego Krajobrazu Meander rzeki Odry utworzony w 

2004 roku. 

 

3.4. Obszary Natura 2000 

 

Europejska sieć Ekologiczna „Natura 2000” powstała jako odpowiedź na 

konieczność zachowania cennych, rzadkich i zagrożonych siedlisk oraz gatunków 

występujących w krajach wspólnoty europejskiej. Podstawowym celem ochrony na obszarach 

„Natura 2000” jest utrzymanie siedliska i gatunków objętych ochroną w stanie co najmniej 

wyjściowym, umożliwiającym im samodzielne przetrwanie obecnie i w przyszłości. Sieć 

Natura 2000 utworzono w myśl przepisów europejskich: dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 

kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Przepisy te 

znalazły odzwierciedlenie w prawie polskim, przede wszystkim w ustawie z 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. Na terenie Europy wyróżniono 9 regionów biogeograficznych, z czego 

dwa występują w Polsce i w województwie śląskim: region alpejski i region kontynentalny. 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 

specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie województwa śląskiego 

wyznaczono 5 ostoi ptasich. Ponadto Komisja Europejska uznała za mające znaczenie dla 

Wspólnoty 17 obszarów siedliskowych. Łączna powierzchnia obszarów „Natura 2000” w 

województwie śląskim wynosi 181, 2 km². Największą powierzchnię obszary „Natura 2000” 

zajmują na południu województwa obejmując większą część Beskidów oraz na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej i terenach z nią sąsiadujących. Realizując zalecenia Komisji 



Europejskiej dotyczące wyznaczania sieci NATURA 2000, w 2008 roku na zlecenie 

Ministerstwa Środowiska przeprowadzono weryfikację kompletności sieci NATURA 2000 

pod kątem występowania we właściwym stanie zachowania określonych siedlisk i gatunków 

wymienionych w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej. 

 

3.5. Pomniki przyrody 

 

Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody ożywionej i 

nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej bądź krajobrazowej, które wyróżniają się indywidualnymi cechami wśród innych 

tworów. Pomnikami przyrody mogą być okazałe drzewa i krzewy, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe i jaskinie. Na terenie województwa śląskiego 

utworzono do tej pory około 1400 pomników przyrody. Dominującymi obiektami są 

pojedyncze drzewa i grupy drzew. Spośród najciekawszych pomników przyrody wymienić 

można lipę drobnolistną o obwodzie 11 m w Cielętnikach, gmina Dąbrowa Zielona, dęby 

„Mieszko” i „Przemko” o obwodach 850 cm i 550 cm w Kończycach Wielkich, gmina 

Hażlach, wielogatunkową aleję składającą się z 308 drzew przy ul. Łowieckiej w Pszczynie, 

Aleję Dębową w Chybiu, grupę 10 dębów szypułkowych „Dęby nad Wiercicą” w Poniku, 

gmina Janów, jaskinia „Salmopolska” w Wiśle-Malince, jaskinia „Trzy Kopce” w Szczyrku, 

głaz narzutowy o obwodzie 450 cm w Pogórzu, gmina Skoczów, głaz narzutowy o obwodzie 

645 cm w Kochcicach, gmina Kochanowice, Skały Rzędkowickie w gminie Włodowice, 

skały „Na Kobylej” w Wiśle, wodospad na potoku Sopotnia Wielka w Sopotni Wielkiej, 

gmina Jeleśnia, źródło „Pani Halskiej” w Sokolnikach, gmina Niegowa, źródło „Spod brzozy” 

w Żarkach. 

 

3.6. Stanowiska dokumentacyjne 

 

W celu ochrony przyrody nieożywionej obejmuje się ochroną m.in. ważne pod 

względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, 

nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych. Miejsca takie zwane są stanowiskami 

dokumentacyjnymi przyrody nieożywionej. W granicach województwa śląskiego znajduje się 

7 obiektów tego typu, m.in. wyrobiska powierzchniowego dolomitu „Blachówka” w Bytomiu, 

kamieniołom piaskowców karbońskich w Łaziskach Górnych i jaskinia „Wiercica” w 

Ostrężniku, gmina Niegowa. 



 

3.7. Użytki ekologiczne 

 

Użytki ekologiczne tworzy się w celu ochrony obszarów pełniących funkcję 

ekologiczną dla zachowania różnorodności biologicznej. Mogą to być np. bagna, starorzecza, 

śródleśne oczka wodne, wydmy, zadrzewienia śródpolne, zabytkowe parki, stanowiska 

chronionych gatunków roślin i zwierząt. W województwie śląskim utworzono 86 użytków 

ekologicznych, np. ekosystemy hydrogeniczne „Starorzecze przy kościele w Rudach”, gmina 

Kuźnia Raciborska; torfowisko Dubiele w Koszęcinie; ujście cieku wodnego „Żabiniec” w 

Bielsku-Białej; „Las na Górze Hugona” w Świętochłowicach; eutroficzna młaka górska „Hala 

Cebulowa” w Sopotni Wielkiej, gmina Jeleśnia; bagno „Misiowa” w Koniecpolu; „Śródleśne 

łąki w Starych Maczkach” w Sosnowcu; skały krasowe „Góry Towarne”, gmina Olsztyn. 

 

3.8. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i 

kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

Zgodnie z prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach 

rejestrem form ochrony przyrody, na terenie województwa śląskiego istnieje 21 zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Największym obiektem tego typu jest zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Dolina Wapienicy” o powierzchni około 1519,02 ha położony w Bielsku-

Białej. Natomiast najmniejszym - zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bluszcze na Górze 

Zamkowej” o powierzchni 0,4164 ha położony w Cieszynie. 
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Ochrona środowiska 

 

Termin ochrona środowiska został zdefiniowany w Ustawie Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Zgodnie z zapisem prawnym, ochronę środowiska 

należy rozumieć jako „podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub 

przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:  

• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

• przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,  

• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”1.  

Wymieniona ustawa oraz idące w ślad za nią liczne akty wykonawcze precyzują 

warunki i procedury dla realizacji zabiegów chroniących środowisko. Mowa tu między 

innymi o monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, ocenie parametrów 

środowiskowych i ich poziomach jakie winny zostać osiągnięte, a nawet o zasadach 

postępowania administracyjnego. Efektem ochrony środowiska ma być zrównoważone 

funkcjonowanie ekosystemów, a więc na odpowiednim poziomie czystości i 

bioróżnorodności. Mogą temu służyć różnorodne działania – typowo technologiczne, np. 

kanalizacja gospodarstw domowych i oczyszczanie ścieków, odpylanie emitowanych gazów, 

rekultywacja terenów zdegradowanych, lub pośrednie, np. pobieranie opłat za korzystanie ze 

środowiska, czy też wydzielanie stref ochronnych, jak choćby stref niedostępnych dla ruchu 

pojazdów, stref ciszy, stref ochrony źródliskowej itp. Czasem działania ochronne nie są 

potrzebne – wystarczy zaprzestanie postępowania zmieniającego środowisko (np. zaniechanie 

pozyskiwania surowców) by w przyrodzie doszło do regeneracji ekosystemów, w tym ich 

samooczyszczenia i zasiedlenia przez organizmy żywe. W tym miejscu warto jednak 

nadmienić, że spontaniczna renaturalizacja, bez celowych zabiegów rekultywacyjnych, 

skutkuje czasem procesami niekorzystnymi, np. sukcesjami roślinnymi o niskim wskaźniku 

bioróżnorodności, także z udziałem obcych gatunków inwazyjnych. Trzeba też pamiętać, że 

wszelkie działania ochronne muszą być dostosowane do regionalnych, a nawet lokalnych 

uwarunkowań środowiskowych. Zatem podejmowanie ochrony środowiska powinno być 

podparte zarówno wiedzą technologiczną, jak i przyrodniczo-ekologiczną, i opiniowane przez 

                                                           
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150, z 
późniejszymi zmianami. 



odpowiednie panele ekspertów. Przywrócenie równowagi przyrodniczej to z reguły proces 

skomplikowany i długotrwały, a jej zachowanie wymaga szczególnej ostrożności w 

użytkowaniu zasobów środowiskowych przez człowieka. 

Ochrona środowiska w województwie śląskim nabiera specyficznego i ważkiego 

znaczenia w skali Polski. Wynika to ze znaczących przekształceń środowiska przyrodniczego, 

spowodowanych kilkuwiekową działalnością górniczo-przemysłową w tzw. Górnośląskim 

Okręgu Przemysłowym. Prace wydobywcze, przetwórstwo kopalin, ekspansja zabudowy 

komunalnej i przemysłowej oraz wszelkie następstwa tych działań i procesów (np. trzebież 

lasów, składowanie odpadów, osiadanie terenu), doprowadziły zwłaszcza w centralnej części 

dzisiejszego województwa do wielkoskalowej degradacji środowiska. Pilną potrzebę podjęcia 

ochrony środowiska potwierdziło wydzielenie na tym terenie w latach 80. XX wieku trzech 

obszarów ekologicznego zagrożenia (Uchwała Rady Ministrów nr 21/83): górnośląskiego, 

rybnickiego i myszkowsko-zawierciańskiego. Proces przywracania równowagi przyrodniczej 

nawiązuje do przemian ustrojowo-gospodarczych po 1989 roku. Ich konsekwencją było 

ograniczenie produkcji przemysłowej i co za tym idzie spadek emisji zanieczyszczeń do 

środowiska, racjonalizacja korzystania z zasobów środowiska, a z czasem wzrost 

świadomości ekologicznej i kształtowania przestrzeni w warunkach prawa europejskiego 

implementowanego na prawodawstwo polskie. Wskutek różnorodnych działań 

technologicznych i prawno-administracyjnych stan środowiska uległ wyraźnej poprawie, 

czego dowodem niech będą treści poniższych bloków tematycznych hasła ochrona 

środowiska. Obecnie, w odniesieniu do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zupełnie 

nieuzasadniony jest stereotypowy pogląd o zniszczeniach i zanieczyszczeniu środowiska 

przekraczającym wszelkie dopuszczalne normy i deprecjonowanie informacji na temat 

sukcesów zabiegów ochronnych, a także spontanicznej regeneracji przyrody2. 

 

1. Ochrona powietrza 

 

Według zapisu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, „ochrona powietrza polega na 

zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 

• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 

                                                           
2 A. T. Jankowski, M. Rzętała, Stereotyp w postrzeganiu stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny 
Śląskiej, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, wyd. UW, s. 641-654. 



• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 

nie są one dotrzymane, 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach”3. 

 

Fot. 1. Uprawa roślinności „energetycznej” w Tychach (fot. M. Rzętała). 
Wymienione poziomy są określane w stosownych Rozporządzeniach Ministra 

Środowiska. Utrzymanie tych poziomów wymaga w pierwszej kolejności zachowania 

prawnych standardów emisyjnych z określonych instalacji, tj. zachowania odpowiedniego 

składu gazów odlotowych. Działania ochronne spoczywają zatem głównie na emitujących i 

sprowadzają się do ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, między innymi 

przy zastosowaniu różnorodnych technologii odpylających i pochłaniających substancje 

gazowe. O ile w przedsiębiorstwach standardy są na ogół zachowane, to problemem pozostaje 

niekontrolowana emisja z zabudowy prywatnej, nazywana niską emisją. W sytuacji 

rejestrowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, władze 

                                                           
3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150, z 
późniejszymi zmianami. 



samorządowe przystępują do realizacji planów ochrony powietrza, określając konieczne 

działania ochronne, związane np. z wymianą urządzeń emisyjnych lub rodzaju paliwa. 

W Polsce, a szczególnie na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego, wielkość 

emisji zanieczyszczeń do powietrza uległa zmniejszeniu na skutek recesji przemysłu, 

racjonalizacji zużycia paliw, a także instalowania urządzeń oczyszczających, aby spełnić 

standardy emisyjne. Stąd też, jak wspomniano, problemem w ochronie powietrza nie jest już 

nadmierna emisja zanieczyszczeń przemysłowych. Często podawanym skutkiem pośrednich i 

bezpośrednich zabiegów ochronnych jest bardzo znaczne zmniejszenie emisji pyłów i w 

konsekwencji ich depozycji. Jeszcze w końcu lat 70. XX wieku tylko na obszarze dawnego 

województwa katowickiego emitowano rocznie ponad 600 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych, 

tymczasem na początku XXI wieku (w 2001 roku) w województwie śląskim wyemitowano 

ich 32,8 tys. ton4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w województwie śląskim w 2006 roku 

wynosiła już zaledwie 20,1 tys. ton5. Znaczący spadek w skali dziesięcioleci dotyczył także 

emisji zanieczyszczeń gazowych, lecz od końca lat 90. XX wieku widoczna była tendencja 

wzrostowa. Jej wyrazem mogą być następujące dane wielkości emisji gazów w województwie 

śląskim6: 2001 r. – 34,09 mln ton, 2004 r. – 42,24 mln ton, 2006 r. – 45,16 mln ton. 

Funkcjonowanie urządzeń redukujących emisję pyłów i gazów do atmosfery poważnie 

ogranicza wyemitowane ilości. W raporcie dotyczącym stanu środowiska w województwie 

śląskim w 2011 roku7 odnotowano, że w 335 zakładach szczególnie uciążliwych dla czystości 

powietrza, w urządzeniach oczyszczających zatrzymano aż 99,7% wytworzonych 

zanieczyszczeń pyłowych oraz 30,5% wytworzonych zanieczyszczeń gazowych. Najbardziej 

niekorzystna sytuacja dotyczy spalania paliw w gospodarstwach domowych. W tym sektorze 

interesującą dla ochrony powietrza alternatywą jest zastąpienie paliwa węglowego biomasą. 

Najbardziej znane jest wykorzystanie biomasy wierzbowej, dające efekt ekologiczny w 

postaci redukcji emisji wielu substancji nawet o ponad 90% w stosunku do emisji ze spalania 

węgla8. Plantacje roślin energetycznych w województwie śląskim (fot. 1) nie są jednak 

rozpowszechnione, co może wynikać z cofnięcia w 2010 roku wsparcia ekonomicznego dla 

upraw roślin energetycznych. 

                                                           
4 Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, Katowice 2002. 
5 Stan środowiska w województwie śląskim w 2006 roku, Katowice 2007. 
6 Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, Katowice 2002; Stan środowiska w 
województwie śląskim w 2006 roku, Katowice 2007. 
7 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 
8 K. Węglarzy, I. Skrzyżala, Czy Salix viminalis poprawia bilans energetyczny kraju?, "Inżynieria 
Ekologiczna" 2013, nr 33, s. 164-174. 



W sektorze ochrony powietrza, każdego roku w województwie śląskim realizowane 

są zadania (często przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach) pozwalające na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. Przykładowo w roku 2011 zakończono realizację aż 224 zadań, np. budowę bloku 

energetycznego przez Koksownię „PRZYJAŹŃ” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej (w którym 

będzie wykorzystywany gaz odpadowy) lub budowę instalacji zasilania biomasą oraz 

modernizację kotła fluidalnego OF-135 w Elektrociepłowni Tychy S.A. Działania takie, a 

także akty prawa miejscowego wprowadzające programy ochrony powietrza, wpływają na 

poprawę jakości powietrza w województwie, choć nadal zdarzają się przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych niektórych substancji. Najbardziej znacząca poprawa była 

obserwowana przed rokiem 20009. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego w Sosnowcu 

zmniejszyło się od ponad 200 μg/m³ w połowie lat 1980. do około 60 μg/m³ w końcu lat 

1990. Z kolei w ciągu lat 1990., średnioroczne stężenia SO2 i NOx w Cieszynie zmniejszyły 

się od około 40 do około 10 μg/m³. Obecnie, informacji o stanie sanitarnym powietrza 

dostarcza system zwany Śląskim Monitoringiem Powietrza. W 2012 roku obejmował on 

funkcjonowanie około 200 stanowisk pomiarów jakości powietrza, w tym 16 automatycznych 

stacji monitoringu. 

 

2. Ochrona wód 

 

Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie 

ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności 

przez: 

• utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w 

przepisach;  

• doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy 

nie jest on osiągnięty10. 

 

 

                                                           
9 M. Leśniok, Zanieczyszczenie wód opadowych w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Katowice 
1996; M. Leśniok, Zróżnicowanie zanieczyszczenia powietrza i zakwaszenia opadów 
atmosferycznych na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej w latach 1986-1999, Środowisko przyrodnicze 
regionu górnośląskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona, Sosnowiec 2000, s. 45-49. 
10 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150, z 
późniejszymi zmianami). 



Tabela 1. Gospodarka wodno
raportów o stanie środowiska w województwie śląskim

Tabela 2. Stan jakościowy wody Przemszy w Chełmku (średnie wartości parametrów w latach 1993, 
2001 i 2011) na podstawie danych OBKiŚ or

 W aspekcie jakościowym, działania ochronne s

np. z ochroną powietrza, ochron

gdyż zanieczyszczenia dostają

zrzutem nieczystości bezpośrednio do wód, ale mi

substancji z atmosfery lub ich migracji ze 

powierzchniowych. Stąd też w niniejszym bloku poruszona zostani

bezpośredniej. Wobec ubogich zasobów wodnych województwa 

ilościowego wód polega przede wszystkim na tworzeniu zbiorników wodnych. Mowa tu nie 

tylko o budowie zapór na ciekach, ale tak

mineralnych. Spektakularnym przykładem wodnego kierunku rekultywacji wyrobisk w 

                                                           
11 Stan środowiska w województwie 
województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012.

wodno-ściekowa w woj. śląskim w latach 2001 i 2011 (na podstawie 
raportów o stanie środowiska w województwie śląskim11. 

Tabela 2. Stan jakościowy wody Przemszy w Chełmku (średnie wartości parametrów w latach 1993, 
2001 i 2011) na podstawie danych OBKiŚ oraz WIOŚ w Katowicach.
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 w niniejszym bloku poruszona zostanie problematyka ochrony 

Wobec ubogich zasobów wodnych województwa śląskiego, ochrona stanu 

ciowego wód polega przede wszystkim na tworzeniu zbiorników wodnych. Mowa tu nie 

tylko o budowie zapór na ciekach, ale także zatapianiu większości wyrobisk surowców 

mineralnych. Spektakularnym przykładem wodnego kierunku rekultywacji wyrobisk w 
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ostatnich latach jest utworzenie dużego zbiornika Kuźnica Warężyńska (fot. 2 i 3) w rejonie 

Dąbrowy Górniczej. Ponieważ każda forma gromadzenia wody jest istotna, w województwie 

utrzymywane są liczne niewielkie zbiorniki celowe (stawy rekreacyjne, zbiorniki wody 

przemysłowej, stawy hodowlane), a także pozwala się na spontaniczne zalewanie przez wody 

gruntowe powstających wklęsłych form terenu, zwłaszcza niecek z osiadania. Zbiorniki takie 

asymilują się w środowisku i nierzadko tworzą interesujące enklawy bogactwa 

przyrodniczego, czego przykładem może być zespół zbiorników na pograniczu Bytomia i 

Chorzowa, objęty ochroną prawną jako „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły”  

(fot. 4). Skalę powstawania zbiorników wodnych związanych z rozwojem przemysłu i 

przekształceniami środowiska w XX wieku najlepiej oddają dane na temat liczby zbiorników 

wodnych12. W roku 1902 na obszarze konurbacji katowickiej występowały 142 zbiorniki 

wodne o łącznej powierzchni 1,92 km². W roku 1955 ich liczba wynosiła 1130, a 

powierzchnia 8,10 km². Dla roku 1994 dane są następujące: 1188 i 10,2 km². Liczne 

występowanie zbiorników wodnych zwłaszcza w centralnej części województwa przydaje 

temu obszarowi charakteru pojeziernego13. 

 

Fot. 2. Wyrobisko poeksploatacyjne Kuźnica Warężyńska w początkowym okresie rekultywacji (fot. 
M. Rzętała). 

                                                           
12 S. Czaja, Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji 
katowickiej), Katowice 1999. 
13 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, Katowice 2008. 



 

Fot. 3. Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska utworzony w wyrobisku po eksploatacji piasku (fot. M. 
Rzętała). 

Ochronie ilościowego stanu zasobów wodnych przysłużyły się w sposób nieplanowy 

zmiany sytuacji gospodarczej Polski po transformacji ustrojowej. Ograniczenie produkcji 

przemysłowej, a także determinowana ekonomicznie racjonalizacja wykorzystywania 

zasobów środowiskowych (wzrost cen wody i odbioru ścieków, opłaty za korzystanie ze 

środowiska) spowodowały znaczny spadek poboru wód – w województwie śląskim w 

przykładowym dziesięcioleciu od 2001 r. do 2011 r. o ponad 20%14 (Tab. 1). Nieco większa 

eksploatacja dotyczy wód powierzchniowych. W 2011 roku, dla celów produkcji, wody 

powierzchniowe i podziemne pobierane były w podobnych proporcjach, lecz na potrzeby 

wodociągowe w ponad 60% pobrano wody powierzchniowe15. 

Bezpośrednia ochrona jakości wód polega głównie na ograniczaniu ładunku 

zanieczyszczeń dostających się do środowiska wodnego wraz ze ściekami. Zmniejszenie 

ilości pobieranej ze środowiska i wykorzystywanej wody pociągnęło za sobą zmniejszenie 

ilości powstających ścieków, przy czym w ostatnich latach spadek ten dotyczył ścieków 

                                                           
14 Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, Katowice 2002; Stan środowiska w 
województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 
15 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 



komunalnych (Tab. 1). Zmniejszaniu ilości ścieków towarzyszy intensyfikacja ich 

oczyszczania poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnych, uruchamianie nowych oczyszczalni, 

bądź modernizację istniejących, w ramach licznych projektów własnych lub 

współfinansowanych ze środków unijnych. W przypadku ścieków przemysłowych, w 2011 

roku były one oczyszczane w 184 oczyszczalniach. Oczyszczaniu podlegało około 72% tych 

ścieków. Większość ścieków przemysłowych nieoczyszczanych to wody kopalniane, których 

zrzut do środowiska często jest kontrolowany tylko poprzez odpowiednie dozowanie. W 

przypadku oczyszczania ścieków komunalnych obserwuje się wyraźny progres (Tab. 1), tzn. 

wzrasta liczba oczyszczalni komunalnych i odsetek korzystających z nich mieszkańców, stąd 

odsetek ścieków oczyszczanych w ich ogólnej ilości jest bardzo wysoki – 98,6% w 2011 

roku. 

Efektem działań ograniczających dopływ zanieczyszczeń do wód jest poprawa ich 

jakości. Informacji w tym zakresie dostarczają między innymi wyniki państwowego 

monitoringu wód, realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Katowicach, a w przypadku wód podziemnych także Państwowy Instytut Geologiczny (PIG 

PIB). Na obszarze województwa śląskiego, monitoring jakości wód powierzchniowych w 

2012 roku obejmował 118 punktów na wodach płynących oraz wody 10 zbiorników 

zaporowych. Wody podziemne były badane w 94 punktach w ramach krajowej sieci 

monitoringu diagnostycznego, w 61 punktach sieci regionalnej oraz w 28 punktach 

monitoringu badawczego (12 w powiecie tarnogórskim – badania trichloroetenu oraz 

tetrachloroetenu; 16 w rejonie Dąbrowy Górniczej – badania zanieczyszczeń 

przemysłowych). Przykładem sukcesywnej poprawy jakości wód mogą być zaprezentowane 

w tabeli 2 korzystne zmiany wielu parametrów fizykochemicznych wód rzeki Przemszy w 

Chełmku (na granicy województwa śląskiego i małopolskiego). Interesującym faktem w 

aspekcie poprawy jakości wód jest także samooczyszczanie wód cieków podczas ich 

przepływu przez zbiorniki wodne, np. przez zbiornik Pogoria I16. Podejmowane są także 

działania mające na celu oczyszczanie niektórych zbiorników. Czasem oczyszczanie jest 

rezultatem działania rekultywacyjnego, jakim był np. montaż rury Olszewskiego w zbiorniku 

Pławniowice (rura odprowadzająca ze zbiornika wody przydenne), a czasem zachodzi przy 

okazji innych prac, choćby wydobycia osadów (np. ze zbiornika Dzierżno Duże). 

 

 
                                                           
16 A. Jaguś, M. Rzętała, Hydrochemiczne konsekwencje zasilania zbiorników przepływowych wodami 
zanieczyszczonymi, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2012, nr 14, s. 632-649. 



3. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

 

Ochrona powierzchni ziemi, według Ustawy Prawo ochrony środowiska, polega 

na17: 

• zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez: 

o racjonalne gospodarowanie, 

o zachowanie wartości przyrodniczych, 

o zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 

o ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania, 

o utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów, 

o doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, 

jeżeli nie są one dotrzymane, 

o zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków 

archeologicznych; 

• zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 

 

Fot. 4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie doły” w strefie zapadlisk i osiadań górniczych na 
pograniczu Bytomia i Chorzowa (fot. M. Rzętała). 

                                                           
17 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150, z 
późniejszymi zmianami. 



 

Fot. 5. Składowisko odpadów górnictwa węglowego w Będzinie Grodźcu w początkowym stadium 
rekultywacji (fot. M. Rzętała). 

 

Fot. 6. Zrekultywowane składowisko odpadów górnictwa węglowego w Będzinie Grodźcu (fot. M. 
Rzętała). 



Odrębnymi, lecz uzupełniającymi się przepisami, zostały objęte grunty rolne i leśne, 

dla których zasady ochrony wyartykułowano w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych18, zwracając szczególną uwagę na problem zachowania ich dotychczasowych funkcji. 

A zatem kwestią kluczową w ochronie powierzchni ziemi jest utrzymanie gruntów w takim 

stanie morfologicznym i fizykochemicznym, aby możliwe było ich wykorzystanie. 

Wykorzystanie to może mieć charakter produkcyjny, ale nie mniej istotnym kierunkiem jest 

przystosowanie terenu np. do funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych, czy nawet handlowo-

usługowych. 

 

Fot. 7. Zagospodarowane grunty składowiska odpadów górnictwa węglowego w Będzinie Grodźcu 
(fot. M. Rzętała). 

 W województwie śląskim, ochrona powierzchni ziemi w dużej mierze nabiera 

charakteru rekultywacyjnego w związku z rozprzestrzenieniem terenów zniszczonych przez 

wydobycie surowców, składowanie odpadów górniczych, czy też przetwórstwo kopalin i inny 

przemysł. Częstym kierunkiem działań ochronnych jest rekultywowanie hałd i zwałowisk 

górniczych, poprzez odpowiednie modelowanie ukształtowania, czasem użyźnienie 

powierzchni, a następnie wprowadzanie roślinności zielnej, krzewiastej i drzewiastej (Fot. 5-

                                                           
18 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78, z 
późniejszymi zmianami. 



7), co w konsekwencji może skutkować przekazaniem gruntów do użytkowania rolniczego 

lub prowadzenia gospodarki leśnej. Nie brak też zabiegów rekultywacyjnych w kierunku 

społecznym, tj. adaptacji terenów pogórniczych na obszary o funkcjach wypoczynkowych. 

Przykładem może być zagospodarowanie obszaru górnictwa dolomitu w Bytomiu, gdzie 

urozmaiconą rzeźbę terenu wykorzystano do utworzenia terenów rekreacyjno-sportowych pod 

nazwą Sportowa Dolina (Fot. 8). Tereny bardziej wyrównane (poprzemysłowe, różnorodne 

nieużytki) znajdują z kolei zainteresowanie ze strony deweloperów lub inwestorów centrów 

handlowo-usługowych – na takich właśnie wybudowano np. kompleks Silesia City Center w 

Katowicach oraz kompleks Plejada w Sosnowcu. Obok zabiegów rekultywacyjnych znane są 

przypadki spontanicznych sukcesji roślinnych na terenach pogórniczych, które doprowadziły 

do uformowania obszarów cennych przyrodniczo pod względem naukowym, edukacyjnym i 

społecznym, czego przykładem jest teren rezerwatu przyrody Segiet na pograniczu Bytomia i 

Tarnowskich Gór. W sytuacji degradacji powierzchni ziemi w formie wyrobisk 

poeksploatacyjnych, powszechny jest ich wodny kierunek rekultywacji, prowadzący do 

tworzenia zbiorników (np. zespół zbiorników wodnych Pogoria, zbiorniki Dzierżno Małe i 

Duże), które pod warunkiem korzystnej jakości wód służą wypoczynkowi i rekreacji. Woda 

wypełnia też wiele niecek z osiadania i zapadlisk, które przy niewielkiej (a nawet bez) 

ingerencji człowieka mogą utworzyć cenną kompozycję przyrodniczo-krajobrazową, jaką są 

na przykład – wspomniane w bloku dotyczącym ochrony wód – Żabie Doły na pograniczu 

Bytomia i Chorzowa. Najlepszym przykładem powodzenia działań rekultywacyjnych, 

przeprowadzonych kompleksowo i na dużym obszarze (około 6 km²), jest istniejący już 

kilkadziesiąt lat Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (jeden z 

największych parków śródmiejskich w Europie), w którym znajdują się zbiorniki wodne, 

kompleksy leśne, tereny zieleni parkowej, ogród zoologiczny i wiele obiektów użytkowych. 

Wyraźna tendencja do ochrony powierzchni ziemi poprzez przywracanie wartości 

przyrodniczych i funkcjonalności terenom zniszczonym jest widoczna od czasu przemian 

ustrojowo-gospodarczych. Z końcem lat 1980., grunty zdewastowane i zdegradowane w 

dawnym województwie katowickim zajmowały powierzchnię ponad 10 tys. ha, a dzięki 

zabiegom rekultywacyjnym bądź samoistnej renaturalizacji, w ciągu 10 lat ich wielkość 

zmniejszyła się o około 20%19. Również w obrębie województwa śląskiego (od końca lat 

1990.) tendencja ta została utrzymana. Każdego roku pewien areał gruntów zdewastowanych i 

                                                           
19 Roczniki statystyczne, 1979-2008, wyd. GUS, Warszawa; Roczniki statystyczne województwa 
katowickiego, Katowice 1997-1998; Roczniki statystyczne województwa śląskiego, Katowice 2000-
2008; Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 roku, Katowice 2006. 



zdegradowanych jest objęty rekultywacją – w 2011 roku były to 243 hektary, z czego 68 ha 

zrekultywowano na cele rolnicze, a 40 ha na cele leśne20. Wśród przykładowych działań 

ochronnych w ostatnich latach, pokazując ich różnorodność profilową, można wymienić: 

rekultywację zdegradowanego terenu po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”, 

zagospodarowanie przyrodnicze zwałowiska odpadów powęglowych w Chorzowie i 

Siemianowicach Śląskich, założenie upraw sadowniczych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 

w Mikołowie, zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów we Włodowicach i wiele 

innych, związanych też z usuwaniem szkód w środowisku, np. odnawianiem powierzchni 

wiatrołomowych. Należy dodać, że wszelkie działania polegające na wprowadzaniu 

roślinności na terenach o urozmaiconej rzeźbie stanowią – obok ich planowego przeznaczenia 

– ochronę przed erozją oraz ruchami masowymi gruntu (obrywaniem, osuwaniem, 

spełzywaniem). 

 

Fot. 8. Sportowa Dolina w Bytomiu – dawne wyrobisko dolomitów (fot. M. Rzętała). 
W zakresie ochrony powierzchni ziemi potrzebne są również działania służące 

ochronie środowiska rolniczego (na dzień 1 stycznia 2012 roku powierzchnia użytków 

                                                           
20 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 



rolnych w województwie śląskim wynosiła 636,1 tys. ha21). Wykazały to badania 

przeprowadzone w 2005 roku przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, 

obejmujące analizę 21707 próbek glebowych z gospodarstw rolnych 26 powiatów 

województwa śląskiego. Stwierdzono poważne zakwaszenie gleb i w tym samym roku 

wysiano na powierzchni 13710 ha (w 35 gminach) 41 tys. ton wapna nawozowego (w 

następnym roku wysiano 34,7 tys. ton na powierzchni 11770 ha). Na obszarach o dużej 

koncentracji zakładów przemysłowych stwierdzono skażenie metalami ciężkimi (np. w 

rejonie Jaworzna, Będzina, Czeladzi), co wyklucza takie grunty z uprawy roślin 

przeznaczonych do spożycia. Badania OSChR w Gliwicach dostarczyły bardzo cennych 

informacji, gdyż dane państwowego monitoringu chemizmu gleb ornych dla województwa 

śląskiego obejmują tylko 18 próbek22. 

 

4. Ochrona flory i fauny 

 

Flora i fauna województwa śląskiego podlega bezpośredniej ochronie gatunkowej 

lub pomnikowej, a także z racji występowania na obszarach chronionych (patrz Ochrona 

przyrody i jej zasobów). Obecność na danym obszarze naturalnych biocenoz i osobliwości 

przyrody ożywionej ma duże znaczenie nie tylko dla waloryzacji środowiska, w tym jego 

bioróżnorodności, ale także dla celów edukacyjnych. Stąd też jest główną przyczyną 

wytyczania przyrodniczych ścieżek dydaktycznych (często ze stanowiskami historycznymi, 

geologicznymi), mającego wymiar ochrony środowiska poprzez edukację. Według danych 

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, w 2011 roku, na obszarze województwa 

śląskiego istniało 213 ścieżek o łącznej długości około 1280 km23. Najwięcej ścieżek ma 

charakter przyrodniczo-historyczny (72), leśny (70) oraz ogólnoprzyrodniczy (36). W 

niewielkiej liczbie funkcjonują ścieżki nadwodne, geologiczne, dendrologiczne, florystyczne, 

faunistyczne i inne. Są one tworzone przez m.in. przez nadleśnictwa, stowarzyszenia, urzędy 

gmin, i stanowią bardzo ważny element służący podnoszeniu świadomości ekologicznej. 

 

 

 

                                                           
21 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 
22 Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012 (raport końcowy), Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy 2012. 
23 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 



5. Ochrona przed hałasem 

 

Ochrona przed hałasem ma celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska poprzez utrzymanie natężenia hałasu na poziomie poniżej dopuszczalnego lub w 

najgorszym razie na poziomie dopuszczalnym. Poziomy dopuszczalne (w decybelach) 

określane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska i różnicowane formą zagospodarowania 

terenu (np. rodzajem i przeznaczeniem zabudowy) oraz przedziałem czasu (np. określoną porą 

doby). Należy jednak dodać, że jeżeli klasyfikacja terenu nie w pełni odpowiada rodzajowi 

zabudowy, np. jeżeli na terenach przemysłowych znajduje się zabudowa mieszkaniowa, 

szpitale itp., to ochrona przed hałasem polega dodatkowo na stosowaniu rozwiązań 

technicznych, zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. Dla terenów, na 

których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony 

środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do 

dopuszczalnego. Z kolei jeśli jakiś obszar wymaga szczególnej ochrony przed hałasem, to 

rada powiatu może wyznaczyć tzw. obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza 

aglomeracją24. 

Źródłem szczególnej uciążliwości pod względem hałasu jest transport. Potwierdza to 

przyjęcie (i w konsekwencji realizacja) na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego (12 

maja 2010 r.) „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do 

roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, 

ekspresowych, autostrad i linii kolejowych”. Najmniejszą degradację klimatu akustycznego 

wywołuje transport lotniczy, gdyż dotyczy tylko stref około lotniskowych. Pierwsze badania 

kontrolne hałasu w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 

zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w lipcu 2011 

roku. Wykazały one przekroczenia wartości dopuszczalnych tylko dla pory nocy. O wiele 

gorsza sytuacja występuje w przypadku transportu drogowego, ze względu na ciągle 

zwiększającą się liczbę pojazdów (w końcu 2002 roku w woj. śląskim było zarejestrowane 

1,68 mln pojazdów, a w końcu 2011 roku już 2,48 mln) oraz nasilenie ruchu pojazdów 

ciężkich w porze nocy25. Ochroną przed tego typu hałasem jest głównie budowa ekranów 

                                                           
24 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150, z 
późniejszymi zmianami). 
25 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 



akustycznych. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska26, w woj. 

śląskim, w latach 2000-2007, wybudowano wzdłuż dróg krajowych i autostrad 100551 

metrów bieżących ekranów, natomiast wzdłuż dróg wojewódzkich 1794 mb. W ostatnich 

latach dla ograniczenia hałasu wybudowano szereg obwodnic wyprowadzających ciężki tabor 

poza centra miast (np. dla miasta Rybnik), wymieniane są wadliwe akustycznie nawierzchnie 

(np. na DK-46 na odcinku Herby – Lubliniec), remontuje się drogi, przebudowuje węzły 

drogowe (np. węzeł Mikołowska w Katowicach), wprowadza strefy uspokojonego ruchu w 

obszarach mieszkalnych (ograniczenie przepustowości ulic, ograniczenie prędkości), zakazuje 

używania klaksonów itp. Osobnym problemem jest hałas pochodzący z instalacji 

przemysłowych. Na terenie woj. śląskiego, najważniejszymi źródłami hałasu przemysłowego 

są przedsiębiorstwa związane z przemysłem górniczym, energetycznym, metalurgicznym i 

budowlanym. Działania redukujące poziomu hałasu pochodzącego z przedsiębiorstw są 

często wynikiem automonitoringu lub nieprawidłowości stwierdzonych przez zewnętrzny 

organ kontrolny. Polegają one głównie na umieszczaniu urządzeń zewnętrznych w 

budynkach, wyciszaniu budynków (np. wełną mineralną), stawianiu ekranów akustycznych 

lub modernizacji instalacji. Przykładów ograniczenia emisji hałasu do środowiska przez 

zakłady przemysłowe jest wiele – dla zorientowania w profilu działań wystarczy przytoczyć 

kilka z ostatnich lat: 1) budowa ekranu akustycznego po południowej stronie KWK „Piast” w 

Bieruniu”; 2) montaż ekranu wizualno-akustycznego z drzew zimozielonych i krzewów 

płożących, a także izolacja akustyczna instalacji w Saint Gobain Glass Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej; 3) ograniczenie punktu sprzedaży węgla z wagą odmiarową do pory dziennej w 

KWK „Chwałowice” w Rybniku; 4) przeniesienie instalacji wyrzutów powietrza z jednostek 

filtrowentylacyjnych poza sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej w Magneti Marelli Exhaust 

System Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu; 5) zastąpienie stacjonarnej instalacji odciągowej trocin 

przez odciągi mobilne w DREWBUD Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

W uzupełnieniu warto wspomnieć o ograniczeniach dla hałasu w obrębie terenów 

podlegających prawnej ochronie przyrody lub niechronionych, lecz o charakterze 

wypoczynkowym. Mowa tu np. o zakazie używania urządzeń głośnikowych lub zakazie 

użytkowania sprzętu pływającego o napędzie spalinowym (np. na zbiornikach Pogoria w 

Dąbrowie Górniczej). 

 

 

                                                           
26 http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/raport_regionalny/slaskie 
(21.10.2013). 



6. Ochrona w gospodarce odpadami 

 

Niewłaściwa gospodarka odpadami może być źródłem zanieczyszczenia wszystkich 

komponentów środowiska przyrodniczego. Dotyczy to praktycznie każdego etapu 

postępowania z odpadami: gromadzenia, transportu, składowania, przeróbki. Zasady 

prawidłowej gospodarki odpadami na szczeblu krajowym reguluje Ustawa o odpadach27 wraz 

z właściwymi aktami wykonawczymi, natomiast w poszczególnych województwach 

realizowane są założenia wojewódzkich „Planów gospodarki odpadami”. W województwie 

śląskim, obok dokumentu planistycznego28, określono regionalizację tej gospodarki (uchwały 

Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 oraz IV/32/9/2013). W czterech regionach, 

w systemie gospodarowania odpadami funkcjonuje 6 instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 32 sortownie odpadów 

komunalnych, 30 kompostowni odpadów komunalnych, 7 instalacji do produkcji paliw 

alternatywnych, 28 składowisk odpadów komunalnych i inne składowiska. Działania 

ochronne w gospodarce odpadami kojarzą się głównie z eliminacją dzikich składowisk 

odpadów oraz właściwą eksploatacją składowisk użytkowanych prawnie, np. z ich 

właściwym odizolowaniem od środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczeniem przed 

skażeniem powietrza, czy rekultywacją. Należy je jednak identyfikować już od początkowych 

etapów cyklu życia produktów, tj. od zabiegów ograniczających ilość wytwarzanych 

odpadów. Ważne są także instrumenty prawno-administracyjne, wpływające w aspekcie 

ochronnym (oszczędnościowym) na gospodarowanie odpadami, takie jak opłaty 

marszałkowskie za składowanie odpadów, obostrzenia w składowaniu odpadów 

niebezpiecznych. 

Wzrost kosztochłonności produkcji (obok ogólnej recesji działalności przemysłowej) 

i postępowania z odpadami w dobie gospodarki rynkowej przyczynił się do racjonalizacji 

zużycia surowców. Przełożyło się to na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, co 

wyraźnie widać na przykładzie województwa śląskiego. W 2001 roku wytworzono w jego 

obrębie 45,87 mln ton odpadów przemysłowych oraz 1,54 mln ton odpadów komunalnych29, 

natomiast w 2011 roku 35,18 mln ton opadów przemysłowych i 1,36 mln ton odpadów 

komunalnych30. Podstawą ochrony środowiska w gospodarce odpadami jest przetwórstwo 

                                                           
27 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21, z późniejszymi zmianami. 
28 Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, Katowice 2012. 
29 Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, Katowice 2002. 
30 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 



odpadów wytworzonych i przez to minimalizacja ich gromadzenia na składowiskach. W tym 

zakresie dane dla województwa śląskiego za 2011 rok są następujące31: z wytworzonych 

odpadów przemysłowych 87,5% poddano odzyskowi, 0,01% unieszkodliwiono termicznie, 

0,02% unieszkodliwiono w inny sposób, 1,67% zmagazynowano czasowo, 10,8% (3,78 mln 

ton) trafiło na składowiska należące do zakładów przemysłowych (np. hałdy, baseny 

osadowe); z zebranych odpadów komunalnych 76,2% zdeponowano na składowiskach 

komunalnych, a pozostałą część skierowano na linie segregacyjne i do kompostowni. 

Widoczna jest zatem potrzeba przede wszystkim lepszego zagospodarowania odpadów 

komunalnych, choć w ostatnich latach nastąpiła w tym zakresie duża poprawa – w 2001 roku 

na składowiska trafiło aż 95,5% odpadów komunalnych. Poprawa ta wynika z ciągłego 

powstawania nowych linii do segregacji odpadów, kompostowni, instalacji przetwórstwa 

odpadów itp. Problemem w województwie śląskim są odpady przemysłowe zeskładowane w 

przeszłości. Ich ilość na końcu 2011 roku określono na prawie 551 mln ton, a zajmują 

powierzchnię 1737 hektarów32, którą należy traktować jako poprzemysłową i zdegradowaną. 

Powierzchnia ta stopniowo jest rekultywowana – w 2011 roku zabiegi objęły 65,7 ha. 

Rekultywacja bywa jednak trudna, zwłaszcza w obrębie zwałowisk odpadów górnictwa 

węglowego, które często wykazują aktywność termiczną. Materiał ze starych składowisk, w 

miarę możliwości, wydobywa się z przeznaczeniem na cele przemysłowe lub np. dla 

budownictwa, czy produkcji kruszyw drogowych. Potrzebę działań w zakresie rekultywacji 

podkreśla fakt, że odpady były niegdyś składowane bezpośrednio na gruncie i stanowią teraz 

obiekty o charakterze „bomb ekologicznych”. W ostatnich latach, działania rekultywacyjne na 

szeroką skalę prowadzi się na terenach byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, 

ale szereg prac naprawczych obejmuje też uważane za szczególnie niebezpieczne tereny 

Zakładów Chemicznych „Organika Azot” S.A. w Jaworznie, Huty Metali Nieżelaznych 

„Szopienice” S.A. w Katowicach, PMIB „Izolacja” w Ogrodzieńcu, byłej Rafinerii 

Czechowice S.A. w Czechowicach-Dziedzicach. 

Większość dawnych oraz wytwarzanych obecnie odpadów przemysłowych to 

odpady niebezpieczne. Należy do nich zaliczyć także wycofane z produkcji materiały 

zawierające azbest, które według założeń krajowych powinny zostać unieszkodliwione do 

2032 roku. W województwie śląskim unieszkodliwiono w latach 2008-2011 ponad 10 tys. ton 

odpadów azbestowych, pochodzących z demontażu w obiektach przemysłowych i budynkach 

mieszkalnych. Odpady te deponowano na składowiskach w Knurowie, Jastrzębiu-Zdroju, 

                                                           
31 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 
32 Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice 2012. 



Dąbrowie Górniczej (2 składowiska) oraz Świętochłowicach (jeden obiekt został zamknięty w 

2009 roku, lecz uruchomiono nowy w 2012 roku). Istotnym działaniem rekultywacyjnym w 

odniesieniu do odpadów niebezpiecznych było przeprowadzenie w latach 1998-2009 

likwidacji 7 mogilników (w Chorzowie, Świerklańcu, Pszczynie, Zabrzu, Sośnicowicach, 

Pilchowicach, Cieszynie), z których usunięto 167,55 ton przeterminowanych pestycydów i 

opakowań po takich środkach. 

Działania ochronne w gospodarce odpadami województwa śląskiego są 

wyszczególniane w kolejnych Planach gospodarki odpadami. W aktualnym dokumencie33 

obejmują one lata 2012-2022, i dotyczą w dużej mierze budowy, rozbudowy lub likwidacji 

składowisk, eliminacji dzikich wysypisk, rozwoju selektywnej zbiórki odpadów, budowy 

sortowni i kompostowni, montażu linii przeróbki odpadów, rekultywacji starych składowisk 

itp. Zakłada się, że już do końca 2014 roku składowane będzie maksymalnie 60% 

wytworzonych odpadów komunalnych. Zakłada się także bardzo wysoki poziom odzysku 

materiałów z poszczególnych grup odpadów przemysłowych. 
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prof. dr hab. Jerzy Sperka 

Piastowie śląscy 

 

1. Piastowie opolsko-raciborscy (raciborsko-opolscy) w XII-XIII w. 

 

Protoplastą książąt opolsko-

raciborskich był Mieszko, w dawniejszej 

literaturze historycznej błędnie zwany 

Plątonogim, a obecnie występujący z 

prawidłowym przydomkiem Laskonogi. Było 

on synem Władysława II Wygnańca i 

Agnieszki z Babenbergów, a wnukiem 

Bolesława III Krzywoustego. Po utracie 

władzy pryncypackiej przez ojca w 1146 

roku, przebywał wraz z rodziną na wygnaniu 

w Niemczech. W wyniku nacisków cesarza 

Fryderyka Barbarossy, Bolesław 

Kędzierzawy, nowy książę zwierzchni 

Polski, zgodził się jednak na powrót synów 

Władysława Wygnańca do Polski i 

odstąpienie im Śląska, ich ojcowizny. 

Najstarsi z nich, Bolesław I Wysoki i 

Mieszko Laskonogi, przybyli na Śląsk w 

1163 roku.  

Po kilku latach doszło jednak 

między nimi do konfliktu, w wyniku czego 

około 1173 roku, Mieszko wywalczył sobie 

dzielnicę raciborską. Część historyków uważa, 

że wtedy swoją dzielnicę otrzymał także 

Jarosław Opolski, syn Bolesława Wysokiego. Niektórzy przypuszczają jednak, że było to 

skutkiem dopiero drugiego buntu Jarosława i Mieszka przeciw Bolesławowi w latach 1177-

1178. W 1179 roku Mieszko przyłączył do swojej dzielnicy kasztelanię oświęcimską i 

bytomską, którą otrzymał od księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego. Po śmierci 

Bolesław Wysoki (obraz na podstawie ryciny z 
XIX wieku) 



Jarosława (zm. 22 marca 1201), biskupa wrocławskiego (od 1198), jego władztwo zostało na 

powrót przyłączone do księstwa śląskiego Bolesława Wysokiego. Kiedy jednak ten zmarł 8 

grudnia 1201 roku, jego następca Henryk I Brodaty został zaatakowany przez Mieszka 

raciborskiego, który po zwycięskiej wojnie w 1202 roku wywalczył sobie Opolszczyznę. 

Ukształtowane w ten sposób księstwo raciborsko-opolskie przetrwało z pewnymi korektami 

granicy zachodniej przez następne 80 lat. W 1210 roku Mieszko wykorzystując przywróconą 

przez papieża Innocentego III zasadę senioratu, jako najstarszy z Piastów, opanował Kraków. 

Po śmierci Mieszka 16 maja 1211 roku władzę w księstwie opolsko-raciborskim przejął jego 

jedyny syn, z czeskiej Ludmiły, Kazimierz (1211-1230). Jego zasługą były pierwsze lokacje 

Raciborza i Opola, on też najpewniej wziął udział w wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej u 

boku króla węgierskiego Andrzeja II i rozpoczął budowę zamku w Opolu.  

 

Pieczęć księcia opolskiego Kazimierza I 
Z małżeństwa z Wiolą (możliwe, że pochodzącą z rodziny carów bułgarskich) 

pozostawił dwóch synów, Mieszka Otyłego i Władysława. Początkowo opiekę na nieletnimi 



książętami i ich władztwem sprawował Henryk Brodaty (1230-1238). Jednak po osiągnięciu 

pełnoletniości władzę w księstwie przejął starszy z braci Mieszko. Przeciwnik Henryka 

Brodatego, związał się z księciem Konradem Mazowieckim, a sojusz przypieczętował 

małżeństwem z jego córką Judytą. W czasie najazdu Mongołów na ziemie polskie w 1241 

roku najpierw obronił Racibórz, a następnie brał udział w bitwie pod Legnicą (9 kwietnia). 

Jednak w trakcie walki dał się ponieść panice i wycofując swój hufiec doprowadził do klęski 

wojsk Henryka Pobożnego. W następnych latach wspierał teścia w wyprawach na Kraków, 

ale w czasie oblężenia Lelowa został ranny, co wkrótce doprowadziło do jego śmierci w 1246 

roku. Pozostał bezpotomny, a to otworzyło drogę do tronu młodszemu bratu, Władysławowi. 

Długie panowanie tego księcia umożliwiło nie tylko konsolidację księstwa opolskiego-

raciborskiego, ale także jego rozwój gospodarczy. Prowadzona intensywna kolonizacja, w 

tym przekształcanie istniejących osad z prawa polskiego na prawo niemieckie, skutkowała 

prawie czterdziestoma udanymi lokacjami, w tym licznych miast; prawo miejskie otrzymały 

m.in.: Bytom, Czeladź, Gliwice, Głogówek, Kęty, Mikołów, Oświęcim, Siewierz, Wodzisław, 

Żory i powtórnie Opole i Racibórz. W 1261 roku Władysław zawarł układ z królem czeskim 

regulujący granicę między księstwem opolskim a Morawami. Natomiast po wojnie z 

Bolesławem Wstydliwym w latach 1273-1374 (była ona spowodowana chęcią oddania mu 

przez część możnych tronu krakowskiego), odstąpił księciu krakowskiemu kasztelanię 

chrzanowską, sam jednak zyskał od niego terytorium leżące między rzekami Skawą i 

Skawinką. Jego zasługą była fundacja klasztoru cystersów w Rudach k. Rybnika (ok. 1253) i 

benedyktynów w Orłowej (1268); zapoczątkował też kult św. Stanisława w swoim księstwie. 

Książę Władysław opolsko-raciborski, umierając w 1281 roku, zostawił z 

małżeństwa z Eufemią, córką Władysława Odonica, księcia wielkopolskiego, czterech synów: 

Mieszka, Kazimierza, Bolesława i Przemysława. Jedyna córka, nieznana nam z imienia, była 

pierwszą żoną Henryka IV Probusa, księcia wrocławskiego. W wyniku podziałów 

przeprowadzonych między braćmi w ostatniej dekadzie XIII wieku ukształtowały się 

ostatecznie cztery samodzielne księstwa, a mianowicie: cieszyńskie rządzone przez Mieszka, 

bytomsko-kozielskie w rękach Kazimierza, raciborskie Przemysława i opolskie, w którym 

władzę sprawował Bolesław. Każdy z braci zapoczątkował też nową linię dynastyczną 

Piastów, a mianowicie: cieszyńskich, bytomskich, raciborskich i opolskich. 

 

 

 

 



2. Piastowie opolscy 

 

Bolesław I, zwany także Bolkiem, protoplasta młodszej linii książąt opolskich, starał 

się prowadzić politykę samodzielnie, nie oglądając się na braci. Rządził księstwem, na które 

składały się: Opole, Strzelce, Lubliniec, Olesno, Niemodlin i Głogówek wraz z przyległymi 

okręgami. Początkowo związał się z Henrykiem IV Prawym, księciem wrocławskim (zm. 

1290), a później z Wacławem II czeskim, któremu złożył nawet hołd w Opolu w 1292 roku. 

W latach 90-tych XIII wieku Bolesław opolski utrzymywał też bliskie kontakty z Henrykiem 

głogowskim i wspierał go w walce z Władysławem Łokietkiem o Wielkopolskę po śmierci 

Przemysła II (zm. 1296). Według postanowień ugody krzywińskiej z 10 marca 1296 roku, 

zawartej między wspomnianymi rywalami, partycypując w układzie, uzyskał połowę ziemi 

kłobuckiej. Po śmierci króla Czech i Polski Wacława III (1306), w zamęcie politycznym 

związanym z walką o tron polski między Władysławem Łokietkiem i Henrykiem głogowskim 

najpewniej jesienią 1306 roku, Bolesławowi opolskiemu udało się jeszcze zagarnąć ziemię 

wieluńską, zwaną też w tym czasie rudzką. Natomiast żadnych korzyści nie wyniósł z 

zaangażowania się w konflikt (tzw. bunt wójta Alberta) między Władysławem Łokietkiem a 

mieszczanami Krakowa, którzy oddali mu władzę w 1312 roku. W polityce wewnętrznej 

Bolesław I kontynuował akcję osadniczą, prócz licznych wsi lokował na prawie niemieckim: 

Niemodlin (1283), Strzelce (około 1290), Krapkowice (1294), a na przełomie XIII i XIV 

wieku prawdopodobnie: Olesno, Lubliniec i Białą. Zainicjował też budowę zamku w 

Głogówku i rozbudował zamek opolski, wznosząc około 1300 roku cylindryczną wieżę.  

Żoną Bolka I była bliżej nam nieznana Agnieszka, z którą miał trzech synów: 

Bolesława Pierworodnego niemodlińskiego (zm. 1362-1365), Bolesława II opolskiego (zm. 

1356) i Alberta strzeleckiego (zm. 1370-1371). Niektórzy z historyków dopuszczali jednak 

ewentualność, że Bolesław był dwukrotnie żonaty, a pierwszą miała być Grzymisława, 

wymieniona w nekrologu opactwa św. Wincentego we Wrocławiu, może córka księcia 

bełskiego Wsiewołoda III. 

W kilka miesięcy po śmierci Bolesława I (14 V 1313), na przełomie 1313 i 1314 

roku doszło do podziału księstwa opolskiego między jego synów. Bolesław starszy, zwany 

Pierworodnym otrzymał Niemodlin, Głogówek oraz Wieluń, Bolesław II (używający też 

zdrobniałej formy imienia Bolko) przejął Opole i Olesno, natomiast najmłodszemu Albertowi 

przypadły Strzelce i Lubliniec. Nie wiadomo, czy bracia dokonali podziału w wyniku 

uzgodnień, czy w wyniku losowania, ale skutkowało to powstaniem kolejnych trzech 



niewielkich księstw: niemodlińskiego, strzeleckiego i opolskiego. Księstwa te po złożeniu 

hołdów przez wspomnianych książąt w 1327 roku stały się lennami Królestwa Czeskiego. 

Bolesław Pierworodny był przez wiele lat blisko związany z dworem 

luksemburskim. Dzięki temu udało mu się powiększyć księstwo niemodlińskie o Prudnik z 

okręgiem, który do tej pory był przynależny do Królestwa Czeskiego, a dokładnie do ziemi 

opawskiej. W 1337 roku król Jan Luksemburski sprzedał mu to terytorium za 2000 grzywien 

groszy praskich. Już jednak wcześniej, najpewniej w 1322 roku, książę stracił ziemię 

wieluńską na rzecz króla polskiego Władysława Łokietka. Książę żonaty był z Eufemią, córką 

Henryka VI wrocławskiego, z która miał pięć córek: Annę, Jadwigę i Elżbietę, klaryski 

wrocławskie, Małgorzatę żonę Ulryka, landgrafa von Leuchtenberg i Jutę, trzecią żonę 

Mikołaja II opawsko-raciborskiego oraz trzech synów: Bolesława, Wacława i Henryka. 

Najstarszy Bolesław, wzorem ojca, związał się z dworem praskim Karola IV, został nawet 

cesarskim sędzią nadwornym (1355), ale rozwijającą się karierę przerwała przedwczesna 

śmierć w 1367/1368 roku. O ile nam wiadomo wbrew poglądom starszej literatury 

przydającej mu za żonę córkę Karola Roberta, króla węgierskiego zrodzoną z Marii 

bytomskiej – nie był żonaty. W niedługi czas później, w czerwcu 1369 roku, zmarł kolejny z 

braci, Wacław. Nie pozostawił potomstwa, mimo, że ożeniony był z Eufemią, córką 

Bolesława bytomskiego. Również bezdzietnie zmarł w 1382 roku (14 IX) trzeci z braci, 

Henryk, żonaty z Katarzyną, córką margrabiego morawskiego Jana Henryka. Henrykowi 

niemodlińskiemu miasto Głogówek zawdzięczało nadanie prawa magdeburskiego (1373), 

oraz fundację kolegiaty św. Bartłomieja. 

Albert strzelecki też nie zapisał się niczym szczególnym, jeśli chodzi o wydarzenia 

politycznie. Utrzymywał natomiast dobre stosunki nie tylko z dworem czeskim, ale także z 

węgierskim. O tym drugim świadczy m.in. małżeństwo jedynej jego córki Elżbiety (zm. 

1360/1361) z Władysławem Białym, księciem gniewkowskim (zm. 1388), wujem Elżbiety 

bośniackiej, żony króla węgierskiego Ludwika. Albertowi przypisuje się też nadanie prawa 

miejskiego Strzelcom i dokończenie ojcowskiej fundacji klasztoru cysterskiego w Jemielnica. 

Ożeniony był z Agnieszką, córką Burcharda I, burgrabiego Magdeburga. 

Bolesław II opolski, zaradny gospodarz, starał się stopniowo powiększać swoje 

księstwo. W listopadzie 1321 roku udało mu się przyłączyć do niego niewielki obszar wiejski 

między Odrą a Stobrawą (z wyjątkiem Rybnej). Terytorium to otrzymał od księcia brzesko-

legnickiego Bolesława III, w zamian za pomoc przeciw Konradowi, księciu namysłowskiemu. 

Natomiast w 1351 roku książę opolski kupił od księcia bytomskiego Władysława i jego syna 

Bolka Sławięcice z przynależnościami za 2800 grzywien groszy praskich. 



Pierwszą żoną Bolesława II była Elżbieta, córka Bernarda świdnickiego i 

Kunegundy, córki króla Władysława Łokietka. Z małżeństwa tego pozostało trzech synów: 

Władysław Opolczyk (zm. 1401), Bolesław III (zm. 1382) i Henryk (zm. po 1358) oraz cztery 

córki: Kunegunda, klaryska w Starej Budzie, Agnieszka, klaryska w Starym Sączu, Elżbieta, 

cysterka w Trzebnicy i Anna, klaryska wrocławska. Książę ożenił się powtórnie (zapewne z 

Małgorzatą, bliżej nam nieznaną), a córką z tego małżeństwa była Agnieszka, żona Jodoka, 

margrabiego Moraw. 

 

Książę opolski Bolesław II z żoną Anną (rycina na podstawie rzeźby nagrobnej) 



Po śmierci Bolesława II opolskiego zmarłego w 1356 roku (21 czerwca), jego 

synowie Władysław Opolczyk i Bolesław III, przez kilka lat rządzili wspólnie, a podziału 

dokonali dopiero po 23 marca 1365 roku, a przed 26 marca 1367 roku. W jego wyniku Bolko 

III otrzymał zachodnią część Opola i księstwa opolskiego, natomiast Władysław wschodnią 

część Opola oraz północno-wschodnią część księstwa opolskiego z Olesnem, do którego to 

terytorium dołączył nabyty około 1363 roku, zapewne od Bolka, księcia świdnickiego, 

Gorzów Śląski. 

Władysław Opolczyk, który zrobił błyskotliwą karierę za sprawą króla Ludwika 

Węgierskiego, swoje władztwo powiększył już w 1370 roku otrzymując od niego w lenno 

spore terytoriom (przylegające do księstwa opolskiego), składające się z ziemi wieluńskiej, 

części krakowskiej i sieradzkiej. Nie zaliczało się ono jednak do księstwa opolskiego, będąc 

kreowanym na księstwo wieluńskie. Tam w 1382 roku fundował klasztor Paulinów w 

Częstochowie, a dwa lata później (1384) przekazał klasztorowi obraz Najświętszej Maryi 

Panny. Wcześniej, w 1375 roku, kupił od Jana raciborskiego wschodnią część księstwa 

raciborskiego, a mianowicie okręgi mikołowski i pszczyński, ale w ich posiadaniu utrzymał 

się tylko do początku lat 80-tych XIV wieku, po czym wróciły one do książąt raciborsko-

opawskich. Natomiast z łaski Ludwika Węgierskiego książę wcześniej pełnił urząd palatyna 

Węgier (1367-72), później zarządzał Rusią Czerwoną (1372-1379), a potem otrzymał w lenno 

Kujawy Inowrocławskie i ziemię dobrzyńską (1378), był także namiestnikiem w Królestwie 

Polskim (1377/78). Nie potrafił jednak ułożyć sobie dobrych stosunków z kolejnym królem 

polskim, Władysławem Jagiełłą. Po zastawieniu Krzyżakom zamku w Złotorii (1391), a 

następnie całej ziemi dobrzyńskiej (1392) stał się wrogiem Królestwa. W wyniku kilkuletniej 

wojny z Jagiełłą (1391-1396) stracił księstwo wieluńskie, Kujawy i część księstwa opolskiego 

(dystrykty oleski i lubliniecki). Władysław Opolczyk był dwukrotnie żonaty, pierwszą była 

Elżbieta, córka Aleksandra Basaraba wojewody wołoskiego, drugą Eufemia (Ofka), córka 

Siemowita III płockiego. Z obydwu małżeństw urodziły się tylko córki: z pierwszego 

prawdopodobnie Katarzyna, z drugiego Elżbieta, narzeczona Jodoka margrabiego Moraw, 

Jadwiga, żona Wigunta Aleksandra, księcia kiernowskiego i kujawskiego (brata Władysława 

Jagiełły), Katarzyna, żona Henryka VIII Wróbla, księcia głogowskiego i Eufemia. 

Jeśli natomiast chodzi o księstwo opolskie, to poważne zmiany terytorialne nastąpiły 

po śmierci Alberta strzeleckiego (zm. 1370/71), oraz ostatniego z książąt niemodlińskich, 

Henryka niemodlińskiego (zm. 1382). Jeszcze w 1359 roku Bolko III opolski zawarł ze 

stryjem Albertem umowę gwarantującą mu w sytuacji, gdyby ten nie miał syna, lub wnuka po 

córce, ziemię strzelecką zaczynającą się od rzeki Odry. Nie znamy podobnego układu między 



Władysławem Opolczykiem i Albertem, ale musiało do niego dojść, skoro w 1374 roku, po 

śmierci stryja, Władysław władał już pozostałą częścią jego spuścizny, a mianowicie, ziemią 

lubliniecką. Wiadomo natomiast, że Bolko III, podzielił się z Henrykiem niemodlińskim 

przypadłym mu okręgiem strzeleckim. Z tym ostatnim natomiast książęta opolscy mieli 

zawarte układy o wzajemnym dziedziczeniu od 1372 roku. Gwarantowały one każdej ze stron 

połowę wszystkich posiadłości kontrahenta, z wyłączeniem w przypadku księcia 

niemodlińskiego - Gliwic, Sośnicowic i Prudnika, którymi mógł swobodnie dysponować. Z 

tego powodu te dwa ostatnie miasta po śmierci Henryka przejął król czeski i traktując je, jako 

opuszczone lenno nadał Przemkowi opawskiemu. Tak więc do podziału między książąt 

opolskich pozostały tylko Niemodlin i Głogówek z przynależnymi okręgami. Śmierć Henryka 

niemodlińskiego, zbiegła się jednak ze śmiercią Bolka III opolskiego (21 IX 1382), po którym 

z bliżej nieznanej Anny  pozostała córka Anna, cysterka w Trzebnicy i czterech synów: Jan 

Kropidło, później kolejno biskup: poznański, kujawski, arcybiskup gnieźnieński, biskup 

kamieński, chełmiński i ponownie kujawski (zm. 1421), Bolko IV (zm. 1437), Bernard (zm. 

1455) i Henryk (zm. 1394). Do wspomnianego podziału między młodymi książętami 

opolskimi, a ich stryjem, Władysławem Opolczykiem doszło w wyniku losowania 10 

listopada 1383 roku. Władysławowi przypadł Głogówek, natomiast jego bratankom 

Niemodlin; w akcie podziału szczegółowo określono też granice obu części. Głogówek książę 

przejął jednak dopiero w 1386 roku, po śmierci Eufemii, wdowy po stryju Bolesławie 

Pierworodnym niemodlińskim, gdyż księżna miała na nim zabezpieczone dożywocie. 

 

Monety księcia Władysława Opolczyka (tzw. kwartniki ruskie) 
W końcu 1382 roku lub na początku 1383 roku Władysław Opolczyk nabył 

natomiast od Przemka opawskiego, za 11 tysięcy grzywien groszy praskich, pozostałą część 



wspomnianej spuścizny po Henryku niemodlińskim, a mianowicie: Prudnik, Gryżów i 

Sośnicowice. Kupionym terytorium podzielił się jednak z bratankami, sprzedając im ziemię 

sośnicowicką (10 listopada 1383). Zapewne w styczniu 1385 roku, Władysław Opolczyk 

kupił od Jana II Żelaznego raciborskiego Karniów (Jägendorf), Bruntál (Freudental) oraz 

zamek Fürstenwalde (koło Vrbna pod Pradědem) z przynależnymi ziemiami. Terytoria te 

okazały się jednak czasowym nabytkiem, gdyż w 1390 roku Jan raciborski odkupił Bruntal, 

natomiast Karniów kupił margrabia morawski Jodok. Jeśli chodzi natomiast o Prudnik, to w 

1388 roku książę opolski zapisał go (wraz Głogówkiem i Karniowem) swojemu zięciowi, 

Henrykowi VIII głogowsko-kożuchowskiemu, mężowi Katarzyny. Po śmierci Henryka (14 

marca 1397) miasto z okręgiem, w bliżej nieznanych okolicznościach, przeszło w ręce 

spokrewnionych z nim książąt oleśnickich. Władysław Opolczyk w 1393 roku (26 

październik) będąc w konflikcie z królem polski, a chcąc utrzymać przy sobie bratanków 

(Jana Kropidłę, Bolka i Bernarda) zapisał im wszystkie swoje posiadłości w księstwie 

opolskim (Opole, Głogówek, Chrzelice, Prudnik i Gryżów) i wieluńskim (Bolesławiec, 

Wieluń, Kłobuck, Krzepice, Olsztyn, Brzeźnicę, Ostrzeszów), chociaż te ostatnie (poza 

Bolesławcem) utracił już na rzecz króla polskiego w wyniku wojny w 1391 roku. W zapisie 

zastrzegł jednak, że wejdą w ich posiadanie po jego śmierci oraz, że Głogówek i Prudnik 

pozostaną w dożywociu jego żony Eufemii. 

W 1396 roku, Jan Kropidło, Bolesław IV i Bernard, po przegranej wojnie z królem 

polskim, podpisując pokój 6 VIII tego roku, zgodzili się odstąpić stronie polskiej miasta 

należące do ich stryja, Władysława Opolczyka, a mianowicie: Lubliniec, Olesno i Gorzów 

Śląski z okręgami, które przejął wojewoda krakowski, Spytek z Melsztyna. Ten w 1397 roku 

zastawił je za 1000 grzywien (wyłączając Boronów i Koszęcin), książętom cieszyńskim, 

Przemysławowi Noszakowi i jego synowi Bolesławowi. Po pewnym czasie dług musiał 

jednak zostać spłacony, a ziemię lubliniecką i oleską, Jadwiga, córka Spytka z Melsztyna 

wniosła, jako posag, kiedy w 1401 roku, wyszła za mąż za księcia Bernarda opolskiego. 

Natomiast po śmierci Władysława Opolczyka (1401) jego bratankowie przejęli pozostałą po 

nim połowę dystryktu opolskiego, natomiast w Głogówku i na połowie Opola panowała do 

śmierci żona Władysława Eufemia (zm. 1418), która miała zapisane tam dożywocie. 

Już wcześniej, w 1400 roku, Bolesław IV (zm. 1437) i Bernard (zm. 1455) podzielili 

się spadkiem po ojcu, co 6 maja tego roku potwierdził najstarszy z braci, Jan Kropidło, biskup 

chełmiński. Bernardowi przypadły Strzelce i Niemodlin, do których dołączył dystrykt oleski i 

lubliniecki, wniesione w posagu przez żonę Jadwigę Melsztyńską (Bolko IV w 1401 zrzekł 

się roszczeń do tych ziem), natomiast Bolesław IV otrzymał połowę Opola z okręgiem. W 



1416 roku z roszczeniami do dawnych posiadłości Władysława Opolczyka, stanowiących 

teraz w części dożywocie Ofki (okręg głogówecki i połowa okręgu opolskiego z połową 

Opola) wystąpili jego wnukowie, książęta głogowsko-żagańscy, Jan I, Henryk IX, Henryk X 

Rumpold i Wacław. Książęta powoływali się na dawne przywileje Karola IV Luksemburga 

(1367), który zgodził się, aby po Władysławie Opolczyku w sytuacji braku męskiego 

potomka dziedziczyły córki. W 1417 roku zapadł w Pradze wyrok uwzględniający ich 

roszczenia, a król Wacław IV zatwierdził go rok później. Wyrok sądu nie doczekał się jednak 

realizacji, a kolejny król czeski, Zygmunt Luksemburski, na prośbę Bolka IV, uchylił go w 

1435 roku, chociaż nie zakończyło to wznawiania tych roszczeń. 

Po śmierci księżnej Eufemii w 1418 roku, jej bratankowie, Jan Kropidło, Bernard i 

Bolko IV, przejęli pozostałe po niej dobra, a mianowicie: Nowy Zamek i połowę miasta 

Opola oraz Głogówek z okręgiem. Z późniejszego dokumentu wiemy, że Jan Kropidło i 

Bolko IV podzielili się Nowym Zamkiem opolskim po połowie, natomiast miasto Opole 

zostało podzielone zostało między trzech braci i bez zgody ich wszystkich nie można było 

nałożyć nowych zobowiązań na mieszczan. W 1420 roku Jan Kropidło i Bernard kupili od 

Konrada oleśnickiego, biskupa wrocławskiego, Prudnik z okręgiem (biskup miał prawo 

odkupu przez 3 lata). Kiedy rok później Jan Kropidło zmarł (3 III 1421), Bolko i Bernard 

postanowili nie stosować się do postanowień testamentu brata i podzielili się schedą po nim w 

równych częściach, z tym, że należąca do Jana część Prudnika przypadła Bolkowi IV. Z 

późniejszych źródeł wynika, że w rękach Bolka IV były jeszcze Stary Zamek i połowa 

Nowego Zamku w Opolu, połowa tego miasta i okręgu opolskiego z połową Krapkowic i 

Chrzelic, połowa Głogówka z połową okręgu. Po śmierci Bolesława IV, zmarłego 6 maja 

1437 roku, terytoria te przeszły na jego trzech synów: Bolesława V, Jana i Mikołaja I (ich 

siostra Małgorzata wyszła za Ludwika III lubińskiego), zrodzonych z jedynej małżonki, 

Małgorzaty, hrabianki Gorycji. Bracia początkowo rządzili wspólnie, a do podziału księstwa 

doszło po śmierci Jana (1439). W jego wyniku Mikołajowi I przypadła część opolska (w 1443 

r. powiększył ją o zastawiony mu Brzeg w związku z zawarciem małżeństwa z Magdaleną 

brzeską), natomiast Bolesławowi V część prudnicko-głogówecka. 

Jeśli natomiast chodzi o księcia Bernarda, brata Bolka IV, to w jego rękach były 

następujące terytoria: druga połowa Nowego Zamku, miasta Opola i okręgu opolskiego, druga 

połowa Głogówka, Chrzelic i Krapkowic z przynależnymi okręgami oraz Niemodlin, 

Strzelce, Sławięcice, Lubliniec, Olesno, Leśnica z przynależnościami. W 1434 roku 

powiększył swoje władztwo biorąc w zastaw od księcia brzeskiego, Kluczbork i Byczynę z 

okręgami. Nie mając własnego syna, dokumentem z 17 czerwca 1437 roku odstąpił 



bratankowi Bolesławowi V — z uwagi na jego wielką i godną podziwu miłość i wierność — 

połowę Głogówka z przynależnym okręgiem, połowę Prudnika z okręgiem, połowę 

Krapkowic z przynależnościami i połowę zamku w Chrzelicach. Natomiast drugiemu 

bratankowi, Mikołajowi I, podobnie motywując, 16 stycznia 1449 roku zapisał posiadaną 

połowę Opola z połową Nowego Zamku i wszystkie swe posiadłości w ziemi opolskiej z 

wyjątkiem wsi Węgry. Rok później, 6 maja 1450 roku, Bernard zawarł przymierze z Bolkiem 

V, który zobowiązał się pomóc stryjowi w spłacie długów, dając mu na ten cel w określonych 

terminach 3500 florenów. W zamian za to stryj odstąpił mu od razu ziemię niemodlińską i 

zapisał na wypadek śmierci Strzelce, Sławięcice, Lubliniec i Leśnicę, a do swej dyspozycji 

zachował zatrzymał tylko Olesno z okręgiem, które po jego śmierci też miało przypaść 

Bolkowi V. Młody książę przejął też po śmierci Bernarda (zm. 1455) trzymane w zastawie 

Kluczbork i Byczynę. W ciągu swego panowania powiększył swoje władztwo o obszary, 

które nigdy do księstwa opolskiego nie należały, a mianowicie dwie części księstwa 

opawskiego, zamek Edelstein i miasto Zlatè Hory i prawo zastawu na mieście Bilowcu. Od 

biskupa wrocławskiego Konrada wziął w zastaw (między 1435 a 1447 r.) miasto Ujazd z 

przynależnościami. 

Bolesław V zapisał się w historii nie tylko, jako zaradny gospodarz, ale także 

sympatyk husytyzmu. Zaznajomiony z nowinkami religijnymi podczas studiów w Pradze, 

kiedy w 1428 roku husyci dotarli do jego księstwa przyłączył się do nich. Cofnął nadania dla 

kolegiaty głogóweckiej, wypędził księży i zagarnął dobra kościelne. W jego ręku znalazły się 

także liczne dobra m.in. w biskupim księstwie nyskim. Z husytami wyprawiał się w kolejnych 

latach pod Kluczbork i Namysłów (1430) oraz pod Żory i Rybnik (1433), gdzie jednak 

poniósł klęskę. Za swe czyny wobec Kościoła w 1443 roku został nawet obłożony 

ekskomuniką. Pierwszą jego żona została Elżbieta, córka Elżbiety Granowskiej, trzeciej żony 

Władysława Jagiełły; wniosła mu w posagu Pilicę z kluczem wsi. Po raz drugi ożenił się, po 

odsunięciu Elżbiety ok. 1450 roku, z Jadwigą, córką Hinczy Bessa. Obydwa małżeństwa 

pozostały bezdzietne. 

Po śmierci Bolesława V (29 V 1460) jego brat Mikołaj I przejął po nim spuściznę, 

mimo, że król czeski, Jerzy z Podiebradów, chciał je zagarnąć, jako opuszczone lenno. 

Mikołaj prócz własności zmarłego przejął także trzymane tytułem zastawu: Byczynę i 

Kluczbork, przynależne do księstwa brzeskiego oraz biskupi Ujazd. Musiał jednak 

zrezygnować z pretensji do księstwa opawskiego, zamku Edelstein i miast Zlatè Hory i 

Bilowiec. Mimo tego, księstwo opolskie, dotąd rozbite na kilka części, zostało zjednoczone. 

W latach 1463-1464 Mikołaj I usilnie działał, aby odrzucić pretensje księcia Henryka IX 



głogowsko-żagańskiego, który ponownie wystąpił z roszczeniami do spadku po dziadku, 

Władysławie Opolczyku; ostatecznie Henryk IX zrzekł się roszczeń za 14 tysięcy florenów. 

W 1472 roku odrzucił też pretensje księcia toszeckiego Przemysława do warowni i wsi 

Łabędy w ziemi sośnicowickiej; sędzia polubowny, biskup wrocławski Rudolf orzekł, że 

miejscowość należy do księstwa opolskiego. 

Mikołaj I żonaty był z Magdaleną, córką Ludwika II brzeskiego, z którą miał pięciu 

synów: Ludwika (zm. 1475-76), Jan Dobrego (zm. 1532), Mikołaja II (zm. 1497), Bolesława i 

Bernarda (zm. przed 1477) oraz córki: Małgorzatę, żonę Przemysława toszeckiego, Elżbietę, 

klaryskę wrocławską, Magdalenę, żonę Jana V raciborskiego i Katarzynę, klaryskę 

wrocławską. 

Po śmierci Mikołaja I (3 VII 1476) księstwo opolskie przeszło na jego dwóch synów 

Mikołaja II i Jana II Dobrego, którzy rządzili wspólnie. W 1478 roku w układzie małżeńskim 

ich siostry Magdaleny z Janem V raciborskim zapewnili sobie perspektywy przejęcia tegoż 

księstwa w razie bezpotomnej śmierci ich szwagra. Dwa lata później (1480) utracili 

zastawiony Brzeg wskutek wykupienia go przez książąt brzeskich, ale udało im się utrzymać 

zastaw kluczborsko-byczyński. Swoje władztwo poszerzyli natomiast o Gliwice w 1492 roku 

(kupione od Wylema z Pernštejna), o Toszek w 1496 roku i Bytom w 1498 roku. Po 

bezpotomnej śmierci Mikołaja II (został ścięty w Nysie w 1497 roku, po tym, jak na zjeździe 

książąt zranił sztyletem księcia cieszyńskiego Kazimierza II i próbował zaatakować biskupa 

wrocławskiego Jana Rotha), Jan Dobry nabył jeszcze Koźle (1509) i przejął Bohumin z 8 

wsiami (1509), a po Karolu ziębickim odziedziczył Ziębice. W 1511 roku uzyskał od króla 

Władysława Jagiellończyka prawo dysponowania swoim księstwem na wypadek bezpotomnej 

śmierci, wtedy też zwarł układ o przeżycie z Walentynem, księciem raciborskim. Rok później 

(1512) do układu przystąpił jeszcze Jerzy Hohenzollern, książę karniowski, a król czeski 

potwierdził to w 1517 i 1519 roku. Po bezpotomnej śmierci Walentyna (13 XI 1521), Jan 

Dobry przejął jego księstwo raciborskie, przywracając tym samym do życia księstwo 

opolsko-raciborskie. 

Jan II Dobry popierał rozwój miast i górnictwa; w 1524 roku wydał Ordunek Górny 

(72 artykuły prawa górniczego), a w 1531 roku tzw. Przywilej Hanuszowy, tj. wielki 

przywilej ziemski dla księstwa, który normował stosunki między stanami. W zakresie 

sądownictwa odbierał miastom prawo karania szlachty za zbrodnie popełnione w mieście i 

oddawał takie sprawy sądom złożonym z 6 ławników wybranych spośród szlachty i 2 z 

mieszczan. Przywilej gwarantował, że księstwa, opolskie i raciborskie, są częścią Korony 

Czeskiej i nie mogą być rozdzielone. W razie zagrożenia ich przez wroga, każdy mieszkaniec 



zobowiązany jest do obrony granic pod karą utraty dóbr i przywilejów. Oba księstwa miały 

posługiwać się wspólnym herbem, złotym orłem z koroną na niebieskim polu. Po śmierci 

księcia najwyższą władzą w księstwie miał być sejmik, a króla reprezentować miał starosta 

krajowy mianowany przez niego spośród miejscowej szlachty. Najwyższą instancją sądową 

dla szlachty miał być natomiast sąd ziemski, a językiem urzędowym język czeski, w którym 

został spisany przywilej. 

Zawarty w 1512 roku układ między Janem Dobrym i Jerzym Hohenzollernem o 

wzajemnym dziedziczeniu nie zyskał jednak aprobaty nowego króla czeskiego, Ferdynanda I 

Habsburga. W 1528 roku wezwał on do siebie Jana i zmusił do jego unieważnienia, a 

następnie do przekazania swych posiadłości Koronie Czeskiej. Jan Dobry zmarł w stanie 

bezżennym 27 marca 1532 w Raciborzu, pochowany został w kolegiacie (dziś katedrze) św. 

Krzyża; był ostatnim z Piastów opolskich. 

 

3. Piastowie bytomscy 

 

Krótką linię Piastów bytomskich zapoczątkował Kazimierz, drugi syn Władysława 

opolskiego. Jego dziedzictwo składało się z Bytomia, Koźla, Gliwic, Toszka i Siewierza. W 

przeciwieństwie do swych braci nie brał udziału w sojuszu z Henrykiem IV Prawym 

(zawartym jeszcze przez ich ojca ok. 1280) i nie szukał z nim zbliżenia. Kiedy Henryk Prawy 

w latach 1282-1287 toczył spór z biskupem wrocławskim Tomaszem II, stanął po stronie 

biskupa. Książę bytomski 10 stycznia 1289 roku hołdem złożonym w Pradze (za zgodą synów 

i możnych) uznał swoje księstwo za lenno Wacława II władcy czeskiego, przyrzekając mu 

wierność i służenie pomocą zbrojną. Było to pierwsze ustrojowe połączenie części Polski z 

państwem czeskim i to na zasadzie dobrowolnego stosunku lennego. Przyczyną, która 

skłoniła go do takiego czynu była najpewniej obawa przed zbrojnym najazdem księcia 

wrocławskiego. Kazimierz wspierał później Wacława II w jego zabiegach zmierzających do 

opanowania Krakowa i pokonania głównego rywala, księcia kujawskiego Władysława 

Łokietka. Po upadku Przemyślidów książę bytomski zmienił front i  za pośrednictwem 

Łokietka - zbliżył się ok. 1306 roku do króla węgierskiego Karola Roberta. Wydał za niego 

swoją córkę Marię (1306), a dwaj synowie, Bolesław i Mieszko, doszli wkrótce na Węgrzech 

do wysokich godności kościelnych. 

 

 



 

Pieczęć księcia bytomskiego Kazimierza 
Kazimierz ożeniony był z bliżej nieznaną Heleną (możliwe, że córką, księcia 

halickiego Lwa), z której zostawił wspomnianą córkę Marię (zm. 1317) oraz 5 synów: 

Bolesława (zm. 1328), księcia toszeckiego (1304), później arcybiskupa ostrzyhomskiego 

(1321), Mieszka (zm. 1344), biskupa nitrzańskiego (1328), a potem (1334) weszpremskiego, 

Władysława bytomsko-kozielskiego (zm. 1351-52), Jerzego (zm. po 1327) i Siemowita (zm. 

po 1342), księcia bytomskiego, a później gliwickiego. 

Z synów Kazimierza (zm. 1312) najważniejszą rolę odegrał Władysław, który 

przygotowywany był przez ojca na swego następcę. Dopuszczony do współrządów od 1303 

roku, otrzymał Koźle, którym władał do śmierci ojca. Później stopniowo przejmował części 

po braciach, którzy udali się na Węgry, Toszek po Bolesławie i Siewierz po Mieszku; w 1316 

roku zajął także Bytom przeznaczony Siemowitowi. Około 1327 roku dokonał nowego 

podziału księstwa, dla siebie zatrzymując Bytom, Toszek i Siewierz, a Siemowitowi 

odstępując Gliwice. W 1334 roku za 4 tysiące grzywien zastawił Leszkowi, księciu 



raciborskiemu dystrykt kozielski. Wrócił on w jego ręce po śmierci księcia raciborskiego 

(1336), ale wtedy oddał go najstarszemu synowi Kazimierzowi, a po śmierci tegoż, przekazał 

go kolejnemu z synów, Bolesławowi. Potrzebując gotówki sprzedał w 1337 roku dystrykt 

siewierski Kazimierzowi cieszyńskiemu za 720 grzywien, a w 1351 roku Sławięcice odstąpił 

Bolesławowi II opolskiemu za 2800 grzywien. 

Politycznie Władysław bytomski lawirował między Pragą i Krakowem. W lutym 

1327 roku w Opawie złożył hołd Janowi Luksemburskiemu, jednak w 1345 roku po klęsce 

Karola IV króla czeskiego pod Lelowem zadeklarował się po stronie króla Kazimierza 

Wielkiego, by ostatecznie podporządkować się władcy czeskiemu. 

Władysław bytomski był dwukrotnie żonaty. Z pierwszej żony, Beatrycze, córki 

Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego, miał Kazimierza (zm. po 1342), Eufemię, 

żonę Konrada I oleśnickiego i zapewne Agnieszkę i Katarzynę, które zostały cysterkami w 

Trzebnicy. Z drugą żoną, Ludgardą, córką Henryka II Lwa księcia meklemburskiego 

pozostawił Bolesława, Beatrycze, żonę Bertolda, hrabiego von Hardeck i Elenczę, 

dominikankę raciborską. 

Spadkobiercą Władysława zmarłego w 1351-52 roku został Bolesław. Ten 

zabiegając o względy króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego wyruszył w 1354 roku u 

jego boku na wyprawę koronacyjną do Rzymu, w licznym gronie książąt śląskich. 

Przebywając w Venzone niespodziewanie jednak zmarł 15 grudnia 1355 roku. Został 

pochowany w tamtejszej katedrze, gdzie do dziś zachowała się jego płyta grobowa. 

Bolesław, ostatni z książąt bytomskich, z małżeństwa z Małgorzatą, córka Jarosława 

ze Šternberka pozostawił trzy córki: Elżbietę, który wyszła za Przemysława Noszaka, 

cieszyńskiego, Eufemię, żonę Wacława niemodlińskiego, a później Bolka III ziębickiego i 

Bolkę, żonę Čenka z Wartemberka. Ponieważ Bolesław nie pozostawił męskiego potomstwa z 

prawami do spadku wystąpili wkrótce książęta cieszyńscy i oleśniccy. Pierwsi wysuwali 

roszczenia na podstawie małżeństwa Przemysława Noszaka z Elżbietą, córką Bolesława 

bytomskiego, natomiast drudzy, na podstawie małżeństwa Konrada I oleśnickiego z Eufemią, 

córką Władysława bytomskiego. Długoletnie spory, w których, jako arbiter występował 

cesarz Karol IV, zakończyły się ostatecznie w 1369 roku. Ustalono, że część kozielska z 

Koźlem przypadnie książętom oleśnickim, natomiast bytomska wraz z Bytomiem i Gliwicami 

zostanie podzielona po połowie. Zachodnia część przypadła książętom oleśnickim, wschodnia 

książętom cieszyńskim, a wspomniane miasta podzielono po połowie. 

 

 



4. Piastowie raciborscy 

 

Protoplastą młodszej linii Piastów raciborskich był najmłodszy syn Władysława 

opolskiego, Przemysław (Przemko). Początkowo współrządził z najstarszym z braci, 

Mieszkiem, w dzielnicy raciborsko-cieszyńskiej, ale w końcu 1289 lub na początku 1290 roku 

ostatecznie rozdzielili posiadłości. Mieszko zatrzymał dla siebie Cieszyn i Oświęcim, 

natomiast Przemysław przejął Racibórz. Książę ożenił się z Anną, córką Konrada II księcia 

czerskiego, której w dożywocie zapisał Wodzisław Śląski. Z małżeństwa pozostał syn Leszek, 

oraz trzy córki: Anna, wydana za Mikołaja II opawskiego z dynastii Przemyślidów, Eufemia, 

ksieni u dominikanek raciborskich i zapewne Konstancja, niezamężna, po śmierci matki, 

księżna wodzisławska. Przemysława raciborskiego uważa się za jednego z nielicznych książąt 

śląskich, któremu być może udało się oprzeć naciskom czeskim i nie złożyć hołdu lennego 

Wacławowi II, chociaż był jego stronnikiem. Stolicy swego księstwa, Raciborzowi, nadal w 

1299 roku prawo magdeburskie. Ufundował też w mieście klasztor dominikanek pod 

wezwaniem. Św. Ducha. 

Po śmieci Przemysława w 1306 roku schedę po nim przejął Leszek, jak się miało 

okazać ostatni niezależny książę raciborski. Samodzielność utracił  jak zresztą większość 

książąt śląskich – w 1327 roku. Hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu 

złożył 19 lutego tego roku w Opawie. W aktach lennych książąt górnośląskich obok zwykłych 

formuł dotyczących oddania i przyjęcia w dziedziczne lenno – znalazły się także 

obwarowania dotyczące kwestii następstwa, choć nie wszystkie później były respektowane. 

Jeśli chodzi o Leszka raciborskiego, to uzyskał on uznanie następstwa tronu tak dla synów, 

jak córek i krewnych, względnie prawo wyznaczenia następcy. Książę raciborski był żonaty z 

Agnieszką, córką Henryka IV Wiernego, księcia głogowskiego, z którą nie miał jednak 

potomstwa. To spowodowało, że w 1336 roku postanowił przekazać swoje księstwo, 

szwagrowi, Mikołajowi II, księciu opawskiemu. Po śmierci Leszka w 1337 roku, król czeski 

Jan Luksemburski, stojąc na gruncie prawa lennego, mimo protestów krewnych zmarłego, 

nadał księstwo raciborskie władcy opawskiemu, co dało początek nowemu księstwu 

noszącemu odtąd nazwę księstwa opawsko-raciborskiego. 

 

 

 

 



5. Piastowie cieszyńscy 

 

Protoplastą Piastów cieszyńskich był Mieszko, najstarszy syn Władysława I 

opolskiego. Po śmierci ojca (1281) początkowo współrządził z najmłodszym z braci, 

Przemkiem, w dzielnicy raciborsko-cieszyńskiej. Do ostatecznego podziału między nimi 

doszło w końcu 1289 lub na początku 1290 roku i w jego wyniku Mieszko zatrzymał Cieszyn 

i Oświęcim, natomiast Przemysław przejął Racibórz. W rozgrywającym się wtedy na Śląsku 

głośnym sporze między Henrykiem IV Prawym, księciem wrocławskim a tamtejszym 

biskupem Tomaszem II, książę cieszyński poprał biskupa. Po śmierci Prawego związał się 

natomiast w 1291 roku sojuszem z władcą czeskim Wacławem II. Rok później złożył mu 

nawet hołd, kiedy ten wyprawiał się na Kraków przeciw Władysławowi Łokietkowi. Po 

śmierci Wacława II (1305) dochował wierności Wacławowi III, który poślubił córkę Mieszka 

Wiolę (1305); W polityce wewnętrznej książę wykazywał troskę o swoje władztwo; wybijał 

monetę, dokonał lokacji Zatora (1292), Oświęcim obdarował przywilejami ustanawiając tam 

skład soli i ołowiu (1291), a w Cieszynie dokonał fundacji klasztoru dominikanów. Z 

nieznanej nam żony, pozostawił Władysława i Kazimierza. Przed śmiercią (zm. przed 27 VIII 

1315) podzielił księstwo na dwie dzielnice: oświęcimską, którą otrzymał starszy Władysław 

(dał początek nowej linii Piastów oświęcimskich) i cieszyńską, którą przypadła młodszemu 

Kazimierzowi. 

Kazimierz początkowo pozostawał w dobrych stosunkach z królem polskim 

Władysławem Łokietkiem, później jednak zbliżył się do Czech, czego efektem był hołd 

złożony Janowi Luksemburskiemu w Opawie w lutym 1327 roku. Poszerzając terytorialnie 

swoje władztwo nabył za 720 grzywien od książąt bytomskich w 1337 roku ziemię 

siewierską, natomiast od księcia legnickiego Bolesława Rozrzutnego, wziął w zastaw 

Namysłów. Po wymarciu książąt bytomskich (1355), w związku z tym, że jego syn 

Przemysław był żonaty z Elżbietą, córką Władysława bytomskiego, wysunął roszczenia do 

spadku; spór z sukcesem zakończył już jego syn. Kazimierzowi przypisuje się też lokację 

miejską Bielska (przed 1327). Z małżeństwa z Eufemią mazowiecką pozostawił liczne 

potomstwo, a mianowicie 5 synów: Przemysława Noszaka, który przejął księstwo, Siemowita 

przeora joannitów (zm. 1391), Jana, kleryka diecezji wrocławskiej (zm. ok. 1359), Bolesława, 

kanonika krakowskiego i kapelana cesarza Karola IV (zm. 1356), Władysława (zm. w 1355 

roku we Włoszech w Venzone po zjedzeniu nieświeżego węgorza), oraz 4 córki: Agnieszkę, 



żonę Konrada II oleśnickiego, Annę, żonę Wacława I legnickiego, Elżbietę, cysterkę w 

Trzebnicy i Jolantę, klaryskę krakowską. 

 

Strona tytułowa dzieła A.F.Loewe opisującego już w XVIII wieku dzieje Piastów na Śląsku 
Po śmierci Kazimierza w 1358 roku niepodzielną władzę w księstwie przejął 

Przemysław I Noszak. Ten, jak się okazało najwybitniejszy z Piastów cieszyńskich doby 

średniowiecza, swoją karierę od początku związał z dworem Karola IV Luksemburga, króla 

czeskiego i jednocześnie cesarza, a następnie jego następcy, Wacława IV. Nie wchodząc w 

szczegóły, należy podkreślić, że książę cieszyński odegrał doniosłą rolę w kształtowaniu 

polityki czeskiej w obliczu wielkich wydarzeń epoki, schizmy w Kościele katolickim i wojny 

stuletniej. W 1384 roku Wacław IV w nagrodę za doprowadzenie do małżeństwa między jego 

siostrą Anną a królem Anglii, Ryszardem II, nadał władcy cieszyńskiemu w lenno część 

dawnego księstwa głogowsko-ścinawskiego, czyli połowę Głogowa i Góry z okręgami. 

Wcześniej książę w wyniku długiego sporu (1357-1369) o spadek po książętach bytomskich 



uzyskał połowę ziemi bytomskiej z połową Bytomia i Gliwic. Ponadto w 1385 roku kupił od 

księcia Bolka ziębickiego Strzelin, a po śmierci Jana III oświęcimskiego (1405), za zgodą 

króla Wacława IV, przejął to księstwo. 

Przemysław Noszak żonaty był z Elżbietą, córką Bolesława bytomskiego. Z tego 

małżeństwa pozostała córka Anna, żona Henryka IX lubińskiego oraz dwóch synów, 

Przemysław II i Bolesław. Kiedy w 1405 roku Noszak przejął księstwo oświęcimskie, 

przekazał je Przemysławowi II, który zapoczątkował nową linię Piastów oświęcimskich. 

Drugi z synów, Bolesław I, zanim przejął cieszyńską schedę po śmierci ojca w 1410 roku, 

rządził już wcześniej w Toszku (1404), a od 1407 roku w księstwie oświęcimskim, po śmierci 

brata Przemysława. Dopiero w 1414 roku księstwo oświęcimskie (wraz z Toszkiem i połową 

Gliwic) oddał swemu bratankowi, Kazimierzowi. Sprawując władzę w księstwie cieszyńskim 

Bolesław I utrzymywał dobre stosunki z królem polskim Władysławem Jagiełłą, czego 

wyrazem był udział w wyprawie przeciw Krzyżakom w 1414 roku, a także nawiązanie 

związków rodzinnych. Mianowicie, po rychłej śmierci pierwszej żony Małgorzaty, córki Jana 

I raciborskiego, poślubił w 1412 roku Eufemię (Ofkę), siostrzenicę Jagiełły, a córkę 

Siemowita IV mazowieckiego i Aleksandry, córki Olgierda wielkiego księcia Litwy. 

Umierając 6 maja 1431 roku zostawił córkę Aleksandrę, która wyszła za Władysława 

Garę, palatyna węgierskiego oraz czterech synów: Wacława, Władysława, Przemysława i 

Bolesława. Ponieważ w tym czasie wszyscy bracia byli jeszcze nieletni, władzę w księstwie 

cieszyńskim przejęła księżna wdowa, natomiast do podziału doszło dopiero w 1442 roku. W 

jego wyniku najstarszemu Wacławowi przypadł Bytom i Siewierz. Ten jednak już w grudniu 

1443 roku, za zgodą braci i matki, sprzedał ziemię siewierską biskupowi krakowskiemu, 

Zbigniewowi Oleśnickiemu za 6 tysięcy grzywien groszy szerokich czeskich. Z Bytomia 

natomiast zrezygnował 6 II 1452 roku, wymieniając go na Bielsko z bratem Bolesławem II. 

Po śmierci tego ostatniego (4 X 1452) opiekował się jego dziećmi, a w 1459 roku sprzedał 

księciu oleśnickiemu Konradowi IX Czarnemu część bytomską. Żonaty z Elżbietą 

Hohenzollern, 16 lat od niego starszą, nie doczekał się potomstwa (zresztą z żoną rozstał się 

już w 1445/46), zmarł w 1474 roku. 

Kolejny z braci, Przemysław II (Przemko) w podziale księstwa otrzymał część 

cieszyńską. W polityce popierał króla czeskiego Jerzego z Podiebradów, ale jednocześnie 

utrzymywał bliskie stosunki z Królestwem Polskim. Po śmierci Jerzego, w rywalizacji o tron 

czeski między Władysławem Jagiellończykiem, a królem Węgier Maciejem Korwinem, 

opowiedział się po stronie tego drugiego. Uczestniczył w zwalczaniu opozycyjnych wobec 

króla Macieja książąt śląskich; m.in. w 1473 roku wziął udział w wyprawie przeciw księciu 



Wacławowi rybnickiemu. Szybko jednak rozczarował się do nowego władcy, kiedy ten nie 

przekazał mu zabranej księciu rybnickiemu Pszczyny. Zmarł w 1477 roku. Z małżeństwa z 

Anną, córką Bolesława IV mazowieckiego miał tylko córkę Jadwigę, który wyszła za Stefana 

Zapolylę, palatyna Węgier. 

Władysław otrzymał natomiast dolnośląską cześć władztwa książąt cieszyńskich, z 

połową Głogowa i Góry. Ożeniony z Małgorzatą, hrabianką Cylii, zmarł bezpotomnie w 1460 

roku, w wyniku ran odniesionych w czasie oblężenia Wrocławia wspierając króla czeskiego 

Jerzego z Podiebradów. 

Ostatni z synów Bolesława I, Bolesław II w wyniku podziału otrzymał część 

księstwa z Bielskiem, do której, po śmierci matki (1447), dołączył część jej wiana (16 

miejscowości w południowo-zachodniej części księstwa). Tuż przed śmiercią - 6 II 1452 – 

zamienił się z bratem Wacławem oddając mu Bielsko, a biorąc od niego Bytom. Zastrzegł 

jednak, że ten nie odstąpi nikomu Bielska z pominięciem jego lub jego synów. W 

przeciwieństwie do brata Przemysława, Bolesław II opowiadał się za ścisłym związkiem z 

Polską. Jego żoną była Anna, córka Iwana księcia na Bielsku (Podlaskim), a siostrzenica Zofii 

Holszańskiej, królowej Polski; jako wiano otrzymała od niego Frydek i Frysztat. 

Przedwcześnie zmarły książę (8 X 1452) pozostawił syna Kazimierza II. Ten wychowywany 

przez stryja Przemysława II już w 1460 został dopuszczony do współrządów. Natomiast 

pełnię władzy w całym księstwie cieszyńskim przejął po jego śmierci w 1477 roku. W czasie 

walk o tron czeski między Jagiellonami, a Maciejem Korwinem, Kazimierz II złożył hołd 

królowi węgierskiemu, ale potem przeszedł na stronę Władysława Jagiellończyka. 

Skutkowało to tym, że kiedy ostatecznie w 1490 roku Jagiellończyk, jako król czeski przejął 

władzę na Śląsku, Kazimierz został mianowany starostą generalnym. Funkcję tę pełnił 

dwukrotnie, do roku 1504; i w latach 1506-1528. Był żonaty z Joanną, córką Wiktoryna z 

Podiebradów, z którą miał dwóch synów; duchownego Fryderyka (zm. 1507) i Wacława II 

(zm. 1524). Obydwu synów jednak przeżył, gdyż sam zmarł dopiero w 1528 roku. 

Cieszyńską linię Piastów przedłużył pogrobowy syn Wacława II, Wacław III Adam. 

Zwolennik reformacji, którą ostatecznie wprowadził w księstwie w 1540 roku; skutkowało to 

m.in. rozwiązaniem klasztorów dominikanów i bernardynów w Cieszynie i benedyktynów w 

Orłowej. Pierwszą żoną Wacława Adama była Maria, córka Jana z Pernstejnu (wcześniej 

regenta księstwa), z której pozostawił syna Fryderyka Kazimierza (zm. 1571) i córki Annę i 

Zofię. Drugą małżonką została Katarzyna Sydonia, księżna saska, która urodziła mu trzech 

synów: Chrystiana Augusta (zm. 1571), Jana Albrechta (zm. 1579) i Adama Wacława oraz 

dwie córki: Marię Sydonię (żonę Fryderyka IV legnickiego) i Annę Sybillę. 



Z synów Wacława III Adama, który zmarł w 1579 roku, przeżył go tylko Adam 

Wacław. Początkowo gorliwy zwolennik protestantyzmu (kilkakrotnie wydał rozporządzenia 

dotyczące zwalczania katolicyzmu), w 1610 roku zmienił wyznanie na katolickie, a swoim 

poddanym nakazał powrót na łono Kościoła katolickiego i jednocześnie zarządził wypędzenie 

ewangelików z księstwa. Działania te niewątpliwie zbliżyły go cesarza Macieja Habsburga, 

któremu w 1611 złożył hołd we Wrocławiu. Pewnie nagrodą za taką postawę była późniejsza 

nominacja na starostwo generalne Śląska (1617). Z małżeństwa z Elżbietą, córką księcia 

kurlandzkiego Gotarda Kettlera, miał trzech synów: Adama Gotrada (zm. 1597), Chrystiana 

Adama (zm. 1602) i Fryderyka Wilhelma (zm. 1625), który jak jedyny przeżył ojca, oraz 

dwie córki: Annę Sydonię (zm. 1619), żonę Jakuba II von Hohenhembs i Elżbietę Lukrecję, 

żonę Gundakera księcia Liechtensteinu. Książę pozostawił jeszcze syna Wacława Gotfryda 

(zm. 1672) ze związku ze szlachcianką Małgorzatą Koschlinger. Ten jednak, mimo że 

legitymowany (1604), ze względu na pochodzenie matki, nie mógł dziedziczyć po ojcu 

księstwa; w 1640 roku otrzymał tytuł barona von Hohenstein. 

Po śmierci Adama Wacława w 1617 roku, rządy w księstwie w imieniu nieletniego 

Fryderyka Wilhelma sprawowała początkowo jego starsza siostra, Elżbieta Lukrecja. 

Fryderyk, po odbyciu studiów w Niemczech w 1624 roku wrócił na krótko do Cieszyna, ale 

rok później niespodziewanie zmarł w Kolonii w wieku 24 lat. Pozostawił nieślubną córkę 

Magdalenę (legitymowana w 1640 roku, otrzymała tytuł barona Hohenstein). Po jego śmierci 

rządy w księstwie, po burzliwym procesie z Habsburgami, za specjalną zgodą cesarską, objęła 

ponownie Elżbieta Lukrecja. Była ostatnim Piastem rządzącym księstwem cieszyńskim. Po 

jej śmierci (19 V1653) księstwo objął w posiadanie cesarz Ferdynand II, którzy przekazał je 

w synowi, Ferdynandowi III. 

 

6. Piastowie oświęcimscy 

 

Linię Piastów oświęcimskich zapoczątkował Władysław, syn Mieszka 

cieszyńskiego, który przy podziale księstwa otrzymał Oświęcim, drugi z braci Kazimierz 

otrzymał Cieszyn. Władysław I oświęcimski, pozostawał w bliskich kontaktach z księciem, a 

następnie z królem polskim Władysławem Łokietkiem. W 1315 roku występował nawet, jako 

jego sojusznik przeciw Brandenburgii. Żoną księcia była Eufrozyna, córka Bolesława II 

płockiego z której pozostawił syna Jana Scholastyka, córkę Annę, żonę możnowładcy 

węgierskiego Tomasza Szechenyego i nieznaną z imienia dominikankę raciborską. Po śmierci 



Władysława (zm. 1321/24), jego następca Jan Scholastyk nie cieszył się długo niezależnością, 

już bowiem 24 lutego 1327 w Bytomiu złożył hołd królowi Janowi Luksemburskiemu, 

otrzymując w lenno imiennie wymienione miasta: Oświęcim, Zator, Kęty, Żywiec, Wadowice 

i Spytkowice wraz z przynależnościami. 

Po śmierci Jana Scholastyka w 1372 roku, jego następca, Jana II, tuż po objęciu 

rządów, w październiku tego roku, uzyskał od króla czeskiego Wacława IV zmianę 

warunków układu lennego. Dokument zawierał klauzulę, że w razie jego bezpotomnej śmierci 

księstwo przejdzie na Przemysława Noszaka, księcia cieszyńskiego, najbliższego krewnego. 

Panowanie Jana II trwało bardzo krótko, gdyż książę zmarł na początku 1376 roku. Z 

małżeństwa z Jadwigą, córką Ludwika, księcia legnicko-brzeskiego, pozostawił dwie córki: 

Annę (żonę Puty z Častalowic) i Katarzynę oraz syna Jana III. Małoletniość tego ostatniego 

spowodowała, że początkowo rządy w księstwie oświęcimskim sprawował Przemysław I 

Noszak. Po dojściu do pełnoletniości (od ok. 1380 roku) Jan III prowadził w pełni 

samodzielną politykę, opierając ją na dobrych stosunkach z Królestwem Polskim. Jego żoną 

była siostra króla polskiego Władysława Jagiełły, Jadwiga, którą poślubił w 1394 roku. 

Małżeństwo było jednak bezdzietne i po śmierci Jana III w 1405 roku, zgodnie z 

wcześniejszymi układami, księstwo oświęcimskie przeszło na Przemysława I Noszaka (zm. 

1410), który przekazał je synowi Przemysławowi II. Ten zapoczątkował drugą, młodszą linię 

książąt oświęcimskich, sam jednak panował bardzo krótko, gdyż 1 stycznia 1406 roku został 

zamordowany. Jak podawał Jan Długosz, miało do tego dojść z podpuszczenia księcia 

raciborskiego Jana II Żelaznego, a zbrodni dokonał niejaki Marcin Czech, zwany Chrzanem, 

na trakcie z Gliwic do Cieszyna. Zabójcę wkrótce ujęto i zgładzono w Cieszynie, zadając mu 

tortury na tzw. spiżowym koniu. 

Przemysław II, z pierwszej żony, nieznanej nam z imienia, pozostawił syna 

Kazimierza. Zanim jednak ten przejął schedę po ojcu, 22 II 1407 roku król czeski Wacław IV, 

nadał księstwo oświęcimskie Przemysławowi I Noszakowi i jego potomkom. W wyniku tego 

władzę tam przejął młodszy syn Noszaka, Bolesław. Dopiero w końcu 1414 roku stryj oddał 

Kazimierzowi należące do jego ojca księstwo składające się z ziemi oświęcimskiej, toszeckiej 

i połowy gliwickiej. W 1416 roku Kazimierz wymógł na Bolesławie nadanie mu jeszcze 

Strzelina i wypłacenie odszkodowania w wysokości 300 grzywien srebra, a w 1421 roku 

władztwo powiększył jeszcze o Pyskowice 

W trakcie swego panowania Kazimierz starał się utrzymywać dobre stosunki, tak ze 

swoimi seniorami, królami Czech, Wacławem IV Luksemburskim, a potem jego bratem 

Zygmuntem Luksemburskim, jak i z królem polskim, Władysławem Jagiełłą. Na czas jego 



rządów przypada początek wojen husyckich, które objęły także Śląsk. W kwietniu 1430 roku 

kolejny najazd dotknął także posiadłości Kazimierza, a husyci splądrowali Toszek i 

Pyskowice oraz zajęli Gliwice. Wśród nielicznych dokumentów wystawionych przez 

Kazimierza na uwagę zasługuje przywilej z 1430 roku odnawiający po pożarze prawa 

miejskie Wadowicom i nadający miastu prawo chełmińskie. Książę zmarł w 1434 roku w 

Oświęcimiu, pozostawiając swoje władztwo trzem synom, Wacławowi I, Przemysławowi i 

Janowi IV, zrodzonym z pierwszej żony, Anny, córki Henryka VIII Wróbla, księcia 

żagańskiego; drugą żoną była Małgorzata, córka Jana II Żelaznego raciborskiego. 

Rządy w księstwie oświęcimskim objął początkowo najstarszy z braci, niespełna 20-

letni Wacław I. Wraz z dojściem do lat sprawnych młodszych braci zgodził się na podział 

ojcowizny, do czego doszło na początku 1445 roku. Podział przeprowadził Mikołaj V, książę 

opawsko-raciborski wraz z gronem 9 szlachciców z księstwa oświęcimskiego. W wyniku 

losowania najstarszemu Wacławowi przypadła część zatorska z Zatorem i Wadowicami, 

średniemu, Przemysławowi, część toszecka z Toszkiem, natomiast najmłodszemu, Janowi IV 

(Januszowi) cześć z Oświęcimiem, Kętami i Żywcem oraz część ziemi gliwickiej z połową 

Gliwic. Każdy z braci miał zachować tytuł księcia oświęcimskiego; uregulowano także 

kwestie emisji monet, które dla księstwa oświęcimskiego, jak i zatorskiego miały być bite w 

mennicy w Oświęcimiu. Wszyscy książęta zobowiązali się też partycypować w budowie 

zamku w Zatorze dla Wacława, który z tego powodu miał jeszcze prawo przez 3 lata 

rezydować na zamku oświęcimskim. 

Jan IV, ostatni z książąt oświęcimskich, od początku swoich samodzielnych rządów 

prowadził awanturniczą politykę wobec swoich sąsiadów. Najpierw w 1444 roku włączył się 

w wojnę o księstwo siewierskie, które książę cieszyński Wacław, sprzedał biskupowi 

krakowskiemu, Zbigniewowi Oleśnickiemu. Konflikt zakończył się w 1447 roku podpisaniem 

przez Jana IV (wraz z kilkoma innymi książętami górnośląskimi) zobowiązania, że nie zwiąże 

się z wrogami Królestwa Polskiego. Jednak w 1452 roku ponownie wszczął wojnę z Polską, 

popierając swego brata Przemysława toszeckiego, który wcześniej złupił okolice Siewierza 

oraz Włodka Skrzyńskiego z Barwałdu, który był sprawcą licznych rozbojów na pograniczu. 

Skutkowało to niestety wyprawą wojsk koronnych w 1453 roku pod Oświęcim i zmuszeniem 

Jana IV do rokowań, które zakładały złożenie hołdu królowi polskiemu i pokrycie kosztów 

wysłania przeciw niemu wyprawy. Nieudane próby odzyskania władzy w księstwie, 

zakończyły się zawarciem jesienią tego roku nowej umowy, która zakładała sprzedaż 

księstwa Koronie Polskiej. Umowę ostatecznie sfinalizowano 21 lutego 1457 roku w 

Gliwicach, gdzie Jan IV wystawił dokument, w którym oznajmił, że za zgodą braci, Wacława 



i Przemysława, sprzedał królowi polskiemu za 50000 grzywien księstwo oświęcimskie, w 

skład którego wchodziły: zamki Oświęcim i Wołek, miasta: Oświęcim i Kęty i 45 wsi. 

Jan IV zaciągnął się następnie na służbę króla polskiego i uczestniczył w wojnie z 

Zakonem Krzyżackim. Po sprzedaży księstwa oświęcimskiego książę przeniósł się do Gliwic, 

które wykupił od brat Przemysława, a po ich sprzedaży w 1482 roku Janowi Bielikowi z 

Kornic, staroście Górnego Śląska, osiadł w Karniowie, skąd pochodziła jego druga żona, 

Barbara, córka Mikołaja V, księcia karniowskiego. Zmarł między 1495 a 1497 rokiem. 

Jedyną córkę Helenę wydał za Jana z Šelmberka, możnego czeskiego. 

Przemysław toszecki, który początkowo razem z Januszem IV prowadził 

awanturniczą politykę na pograniczu polsko-śląskim i uczestniczył w opisywanych wyżej 

wydarzeniach, po sprzedaży księstwa oświęcimskiego przez brata, złagodził swe zachowanie. 

Brał potem udział w wojnie trzynastoletniej, jako zaciężny króla polskiego, był powoływany 

na arbitra w sporach między książętami górnośląskimi. Ożenił się z córką Mikołaja I 

opolskiego, która wniosła mu w posagu Łabędy i okręg sośnicowicki. Z tego małżeństwa była 

tylko córka Małgorzata, która później została klaryską we Wrocławiu. Książę zmarł w 1484 

roku. 

 

7. Piastowie zatorscy 

 

Krótka linia Piastów zatorskich wyodrębniła się, kiedy doszło do podziału księstwa 

oświęcimskiego między synów księcia Kazimierza I oświęcimskiego (zob. wyżej). W wyniku 

losowania przeprowadzonego 19 stycznia 1445 roku najstarszemu z braci, Wacławowi I, 

przypadła część zatorska z Zatorem i Wadowicami. 

Jeszcze w 1440 roku książę Wacław I pod naciskiem wojsk zawarł przymierze z 

Królestwem Polskim, a rok późnej (1441) zobowiązał się złożyć hołd lenny królowi 

polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Ostatecznie Wacław I, jako książę zatorski złożył 

go 26 VI 1456 roku. 

Książę był żonaty z Marią, córką szlachcica z ziemi siewierskiej Urbana 

Kopczowskiego zwanego Świrczyną. Z tego małżeństwa pozostały trzy córki, Zofia, 

Katarzyna i Agnieszka oraz czterech synów: Kazimierz, Wacław II, Jan V (Janusz) i 

Władysław (Włodek). Po śmierci Wacława I w 1465 roku jego synowie rządzili początkowo 

wspólnie. Do podziału doszło dopiero 28 maja 1474 roku, na mocy którego Kazimierz wraz z 

Wacławem otrzymali część wschodnią księstwa (na wschód od rzeki Skawy po granicę z 



Polską), natomiast Władysław z Janem zachodnią część księstwa (na zachód od rzeki Skawy). 

Część wschodnia księstwa nie uległa dalszemu podziałowi, ponieważ najpierw była rządzona 

wspólnie przez Kazimierza i Wacława, a po śmierci Wacława ok. 1487 roku, całość dostała 

się w ręce Kazimierza. W tym roku książę wraz żoną Małgorzatą (córką Mikołaja V księcia 

karniowskiego) zapisali swe dobra księciu raciborskiemu Janowi I (młodszemu), który miał je 

objąć po ich śmierci. Na ten zapis nie zgodził się jednak król polski Kazimierz Jagiellończyk, 

zwierzchnik książąt zatorskich. Kazimierz zatorski utrzymywał bliskie kontakty z dworem 

królewskim i mieszczaństwem krakowskim, był dobroczyńcą tamtejszych kościołów. Zmarł 

zapewne w 1490 roku, a małżeństwo z Małgorzatą (zm. 1508) było bezdzietne; księżna miała 

dożywocie zapisane na Spytkowicach i Bachowicach. 

Władysław i Jan V, którzy otrzymali część zachodnią księstwa zatorskiego po 

pewnym czasie zapewne podzieli się wydzieloną częścią księstwa w związku z ich 

małżeństwami. Władysław (Włodek) był żonaty z bliżej nie znana Anną, a ich córką była 

Agnieszka (zm. 1505), żona Jana Kobierzyckiego, której ojciec w 1492 roku zapisał 

dożywocie na Wadowicach; król Polski nie respektował jednak tego zapisu po śmierci 

Włodka (zm. 1494). Jan V jeszcze w 1477 roku zawarł traktat o wzajemnym dziedziczeniu w 

razie braku męskiego potomstwa z bratem swej żony Barbary, Kazimierzem II, księciem 

cieszyńskim, ale król polski też tego nie zaaprobował (jak się okazało jedynym potomkiem 

księcia był pozamałżeński syn Jan zm. 1519-21). 

Jan V przeżył swoich braci, a w związku z tym, że nie pozostawili męskich 

potomków przejął po nich ich części i zjednoczył na powrót księstwo zatorskie. Jednak już w 

1494 roku sprzedał swoje księstwo za 80 000 florenów i dostawy pewnej ilości soli, królowi 

Polski Janowi Olbrachtowi, zachowując dożywotnio tytuł księcia oświęcimskiego i pana 

Zatora; dokument potwierdzający transakcję król polski wydał 21 września tego roku w 

Radomiu. Po śmierci Jana V 17 VIII 1513 roku (został zabity przez Wawrzyńca 

Myszkowskiego, z którym toczył spór o odpływ wody ze stawów z Laskowej koło 

Spytkowic) księstwo zostało włączone do Królestwa Polskiego edyktem Zygmunta Starego z 

26 września tego roku. 
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Ryc. 1.a) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) 
powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS-3/NUTS-3 w momencie ich utworzenia bądź zmian.  

 



Ryc. 1.b) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) 
powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS

Tab. 1. Podregiony województwa śląskiego 

Ryc. 1.b) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) 
powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS-3/NUTS-3 w momencie ich utworzenia bądź zmian. 

Tab. 1. Podregiony województwa śląskiego – podstawowe dane statystyczn

 

Ryc. 1.b) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) 
3 w momencie ich utworzenia bądź zmian.  

 

podstawowe dane statystyczne (za 2012 rok). 



 

Ryc. 1.c) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) 
powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS-3/NUTS-3 w momencie ich utworzenia bądź zmian.  

 

Ryc. 1.d) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. d) 
subregiony – obszar oraz nazwy zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 

ŚLĄSKIE 2020+ (z 2013 r.) będącą aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 
2020” (z 2010 r.).  



Podregiony (NUTS-31) jako jednostki terytorialne do celów statystycznych, 

wprowadzono2 na obszarze Polski w 2000 roku. Jednostki te występują w krajach Unii 

Europejskiej. Utworzono je w celu zbierania, harmonizacji i udostępniania danych 

statystycznych. 

Obszar województwa śląskiego wraz z województwem małopolskim tworzy region 

południowy (symbol PL2). Województwo śląskie, od roku 2008, zostało podzielone na 8 

podregionów. Zaliczamy do nich: 

• podregion bielski – PL2253 

• podregion bytomski – PL228 

• podregion częstochowski – PL224 

• podregion gliwicki – PL229 

• podregion katowicki – PL22A 

• podregion rybnicki – PL227 

• podregion sosnowiecki – PL22B 

• podregion tyski – PL22C 

Każdy podregion ma w swych granicach co najmniej jedno miasto na prawach 

powiatu. Największą liczbę powiatów posiadał podregion katowicki i rybnicki. W 2012 roku, 

podregionem o największej powierzchni był podregion częstochowski (3046 km²), następnie 

bielski (2354 km²) i sosnowiecki (1800 km²), natomiast najmniejszym powierzchniowo 

podregionem był podregion katowicki (380 km²) – por. tab. 1, ryc. 1a. Podregion katowicki 

integruje w swych granicach wyłącznie miasta na prawach powiatu (Chorzów, Katowice, 

Mysłowice, Rude Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice) i jest zamieszkiwany przez 

największą liczbę mieszkańców (757 963 osób). 

Od roku 2008, na obszarze Polski występuje 66 podregionów (NUTS-3). W 

momencie wprowadzenia podregionów (2000 r.) było ich 44, w 2002 roku, ich liczbę 

zwiększono do 45. W latach 2000–2008 na obszarze województwa śląskiego zmianom 

ulegała także liczba, delimitacja oraz nazwy podregionów. 

                                                           
1 Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. Dz. U. z 2000 r., nr 58, poz. 685, z 
późniejszymi zmianami: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r., Dz. U. z 2002 r. nr 
34, poz. 311 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r., Dz. U. z 2007 r. nr 
214, poz. 1573. 
3 Symbol NUTS-3, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). 



W roku 2000 na obszarze województwa śląskiego występowały trzy podregiony: 

północnośląski, południowośląski i centralny śląski. W 2002 roku, cztery: bielsko-bialski, 

centralny śląski, częstochowski i rybnicko-jastrzębski. Ich liczba uległa zwiększeniu do ośmiu 

w 2008 r. (ryc. 1a,b,c). 

Przyjęta w roku 2013, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ 

w układzie przestrzenno-funkcjonalnym, dzieli województwo na cztery subregiony (tzw. 

obszary polityki rozwoju): północny (o powierzchni 3046 km²), południowy (2354 km²), 

środkowy (5577 km²) i zachodni (1353 km²). Ich granice oraz powierzchnia zgodna jest z 

podregionami NUTS-3 z 2002 r., różnią się one jedynie nazwą (ryc. 1d). 
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dr hab. Krzysztof Nowak 

Polski ruch narodowy na Śląsku Austriackim 

 

Geneza polskiego ruchu narodowego na Śląsku Austriackim wpisuje się w ogólne 

przemiany polityczne i społeczne Wiosny Ludów 1848 r. Podobnie jak na wielu innych 

pograniczach, także na Śląsku Austriackim siłą napędową aktywizacji politycznej 

słowiańskich mieszkańców regionu były również nowoczesne procesy narodotwórcze, które 

w swojej pierwszej fazie charakteryzowały się wzrostem znaczenia języka macierzystego i 

obejmowały swym zasięgiem początkowo głównie bogate chłopstwo.  

 

1. Przełom Wiosny Ludów 

 

Po wybuchu rewolucji wiedeńskiej w marcu 1848 roku na Śląsku Austriackim doszło 

do wystąpień na rzecz równouprawnienia autochtonicznej polskojęzycznej ludności 

katolickiej i ewangelickiej, przeważającej liczebnie i zamieszkałej prawie wyłącznie we 

wschodniej części tego regionu, na Śląsku Cieszyńskim. Ruch ten wywodził się w pierwszych 

kilku latach głównie ze środowisk słowianofilskich, spośród aktywnych już od 1842 roku w 

propagowaniu literatury polskiej w ramach kółka samokształceniowego „Złączenie Polskie” 

byłych uczniów gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie, przede wszystkim Pawła Stalmacha 

i Andrzeja Cinciały, a także morawian: Ludwika Kluckiego, Arnošta Plucara, pastora Jana 

Winklera. Kontakty z ruchem słowiańskim w Preszburgu (Bratysławie) i Wiedniu utwierdziły 

Stalmacha w chęci podjęcia działań na rzecz likwidacji kulturowych kompleksów ludności 

chłopskiej wobec Niemców i konieczności rozbudzania wśród niej polskiej świadomości 

narodowej. W 1847 r. wraz z Cinciałą odbył pieszą wyprawę do Krakowa po polskie książki. 

W tym samym roku Cinciała założył w gimnazjum ewangelickim „Towarzystwo uczących się 

języka polskiego”. 

Podczas Wiosny Ludów cieszyńscy słowianofile przeciwstawiali się tzw. nurtowi 

frankfurckiemu, głoszącemu konieczność zjednoczenia ziem niemieckich, do których Niemcy 

zaliczali również obszar austriackiego Śląska, gwarantując ludności polskiej i czeskiej jedynie 

uprawnienia językowe w życiu publicznym. 6 maja 1848 roku z inicjatywy Stalmacha, 

Cinciały i Kluckiego — polskich „budzicieli” narodowych, ukazało się pierwsze na Śląsku 

Cieszyńskim pismo w języku polskim „Tygodnik Cieszyński”, propagujące, wbrew 

„frankfurtczykom”, koncepcje austroslawizmu. Po pewnym czasie pismo przyjęło opcję 



narodowo-polską. Głównym celem polskich narodowców stało się pełne równouprawnienie 

językowe ludności polskojęzycznej z panującymi politycznie i kulturalnie Niemcami.  

 

Strona tytułowa cieszyńskiego "Tygodnika Cieszyńskiego" z 6 maja 1848 roku 



Odpowiedzią obozu frankfurckiego było wydawanie od lipca 1848 roku „Nowin dla 

ludu wiejskiego”, które w języku polskim zwalczały rodzący się polski ruch narodowy, 

twierdząc, że o przynależności narodowo-państwowej nie decyduje język, lecz kwestie 

cywilizacyjne. W czerwcu 1848 roku podczas obradującego w Pradze zjazdu słowiańskiego 

Stalmach i Andrzej Kotula nie zgodzili się na członkostwo w zjazdowej sekcji czesko-

słowiańskiej i zostali włączeni do sekcji polsko-rusińskiej. Podczas obrad domagali się 

przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Galicji. W tym samym roku władze wprowadziły język 

polski do szkół ludowych uczęszczanych przez dzieci polskojęzyczne, usuwając podręczniki 

czeskie. Większą aktywnością w polskim ruchu narodowym wykazywali się wówczas 

ewangelicy, posiadający starsze tradycje samorządowości i walki o równouprawnienie 

wyznaniowe.  

Ostateczne zniesienie pańszczyzny w Austrii we wrześniu 1848 roku oraz słabnięcie 

obozu frankfurckiego sprzyjało polskim narodowcom. W listopadzie 1848 roku z inicjatywy 

„Tygodnika Cieszyńskiego” delegacja chłopska przedstawiła władzom państwowym postulat 

wprowadzenia języka polskiego do urzędów i sądownictwa. W tym samym miesiącu powstała 

w Cieszynie Czytelnia Polska, prowadzona przez „Towarzystwo Cieszyńskie dla 

Wydoskonalenia się w Języku Polskim”. W marcu 1849 roku powstała w Cieszynie 

Biblioteka Polska dla Ludu Kraju Cieszyńskiego1. 

Zaostrzenie sytuacji politycznej końcem 1849 roku doprowadziło do wstrzymania 

wydawania „Tygodnika Cieszyńskiego”. Powstałe w lutym 1851 roku nowe polskie pismo 

„Gwiazdka Cieszyńska” nie publikowało już artykułów o treści politycznej. W okresie 

bachowskiego absolutyzmu wydano zarządzenie nie uznające języka polskiego i czeskiego za 

języki urzędowe, a w 1854 roku zlikwidowano polskie organizacje i instytucje. Pomimo tego, 

po Wiośnie Ludów wzrosła chłopska świadomość na rzecz likwidacji barier 

uniemożliwiających awans społeczny, bez konieczności przejścia do niemieckiego kręgu 

kulturowego. 

 

 

 

 

                                                           
1 J. Chlebowczyk, Wybory i świadomość społeczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX 
wieku. Przyczynek do badań nad kształtowaniem się świadomości i aktywności społecznej w okresie 
kapitalizmu, Katowice-Kraków 1966, s. 16-86; M. Fazan, Polskie życie kulturalne na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1842/48-1920, Wrocław-Warszawa 1992, s. 35-65; E. Buława, Pierwsi 
szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1997. 



2. Pierwsze polityczne sukcesy 

 

Wydany przez władze 26 lutego 1861 roku, patent gwarantował w Austrii 

podstawowe swobody obywatelskie. „Gwiazdka Cieszyńska” zaczęła prowadzić agitację w 

duchu narodowym. W sierpniu 1861 roku reaktywowano Czytelnię Polską. W tym samym 

roku w gimnazjum katolickim w Cieszynie wśród polskich uczniów powstało tajne 

Towarzystwo Narodowe, które 10 lat później połączyło się z powstałym w 1864 r. w 

gimnazjum ewangelickim podobnym stowarzyszeniem „Wzajemność”. Artykuły w 

„Gwiazdce Cieszyńskiej” uznawały wówczas przynależność Śląska Cieszyńskiego do Korony 

Czeskiej i popierały utworzenie państwa czeskiego w ramach monarchii licząc, że pomoże to 

w realizacji postulatu równouprawnienia. W marcu 1866 r. stanowisko pastora w Cieszynie 

objął Leopold Otto z Warszawy, który zaangażował się w działalność narodową, skupiając 

wokół siebie grupkę wywodzących się najczęściej z chłopstwa młodych działaczy takich jak 

pastor Franciszek Michejda oraz nauczyciel Jan Śliwka, autor pierwszych polskich 

podręczników dla szkół ludowych.   

Walka Polaków o równouprawnienie narodowe nabrała tempa po powstaniu 

dualizmu austro-węgierskiego w 1867 roku. Mimo gwarantowanego w konstytucji 

austriackiej równouprawnienia wszystkich narodowości, realizacja tych postanowień zależała 

jednak od zmian ustrojowych także w poszczególnych krajach koronnych, w przypadku 

Śląska Cieszyńskiego regionu politycznie zdominowanego przez Niemców. Przejawem tego, 

obok sprzeciwu wobec równouprawnienia, było również blokowanie reform działającego od 

1861 roku Sejmu Krajowego w Opawie, do końca monarchii wybieranego kurialnie.  

We wrześniu 1868 roku w Ropicy oraz w styczniu 1869 roku w Sibicy odbyły się 

pierwsze polskie zgromadzenia, tzw. zabawy ludowe. Wyrażano na nich poparcie dla 

czeskich planów przebudowy monarchii, przejawiano nadzieję na odbudowę państwa 

polskiego, lecz także powrócono do postulatu przyłączenia regionu do Galicji. W maju 1870 

roku działacze polscy wysłali pismo do prezydenta krajowego z postulatem założenia 

polskiego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie, wprowadzenia obowiązkowej nauki 

języka polskiego we wszystkich szkołach średnich oraz zmiany ordynacji wyborczej do 

Sejmu opawskiego.  

W sierpniu 1871 roku, podczas wyborów do Sejmu Krajowego obóz polski uzyskał 

trzy mandaty: dla rolników Jerzego Cienciały, Józefa Dostala oraz adwokata Alojzego 

Eisenberga. Przyczyniła się do tego agitacja prowadzona przez kler katolicki, niezadowolony 



z antywatykańskiej polityki niemieckich liberałów oraz agitacja niektórych pastorów 

ewangelickich przeciwnych, wraz z częścią wiernych, nurtowi liberalnemu w doktrynach 

protestanckich, których propagatorem był zwłaszcza pastor Theodor Haase. Konserwatyzm 

cieszyńskiego chłopstwa sprzyjał rozwojowi polskiej tożsamości. Powstały dalsze 

organizacje: Towarzystwo Rolnicze (1869), Towarzystwo Naukowej Pomocy (1872), 

Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek (1873), Towarzystwo Ewangelickiej Oświaty Ludowej 

(1881). Powiększyło się grono działaczy narodowych o takie osoby jak Hilary Filasiewicz i 

Antoni Dyboski z Galicji, miejscowy ks. katolicki Ignacy Świeży, pastor Jerzy Badura, 

nauczyciel i poeta Jan Kubisz, rolnik Jan Glajcar.  

 

Opawa - stolica Śląska Austriackiego przed I wojną światową 
W 1873 roku, dzięki współpracy przedstawicieli obu wyznań podczas kampanii 

wyborczej do Rady Państwa, pierwszym polskim posłem w Wiedniu został wybrany 

ewangelik J. Cienciała. Ustalono także, iż podczas kolejnych wyborów będzie wystawiany na 

przemian kandydat jednego i drugiego wyznania. Podnoszone przez Cienciałę w Wiedniu 

kwestie dotyczyły zaprzestania utrakwizacji polskich i czeskich szkół ludowych, 

wprowadzenia języka polskiego jako wykładowego do seminarium nauczycielskiego w 

Cieszynie, a czeskiego w Opawie, przyjmowania przez sądy dokumentów w języku 

macierzystym petentów.  

W tym okresie pojawiły się jednak w obozie polskim nieporozumienia na tle 

wyznaniowym. Początkowo dotyczyły one sporów między Stalmachem a środowiskiem 



ewangelickim skupionym wokół Śliwki oraz Czytelni Ludowej na tle zasług dla rozwoju 

ruchu narodowego, co wpływało na zbliżenie „Gwiazdki Cieszyńskiej” z aktywizującym się 

politycznie polskim duchowieństwem katolickim. Stalmach wskazywał na ograniczanie 

działalności narodowej do wiejskiej ludności ewangelickiej, zaprzepaszczenie szansy 

pozyskania etnicznie polskiej, lecz asymilującej się z Niemcami lub indyferentnej narodowo 

inteligencji miejskiej, nie branie pod uwagę realiów wyznaniowych ziem zamieszkiwanych 

przez Polaków.  

Pod wpływem tych ataków oraz 

śmierci Śliwki w 1874 roku pastor Otto w 

następnym roku powrócił do Warszawy. Jego 

następcą w zborze cieszyńskim został Haase, 

który w wyborach pokonał kandydata 

propolskiego odłamu ewangelików Badurę. 

Jako działacz stronnictwa liberalnego Haase 

opowiadał się za asymilacją ludności 

polskojęzycznej w ramach narodowości 

niemieckiej, ale dystansował się od odgórnej 

germanizacji. W 1877 roku założył 

polskojęzyczny „Nowy Czas”, który miał 

przeciwdziałać polskiej agitacji narodowej. 

Dalsze osłabienie propolskiego obozu 

protestanckiego, w którym na czoło wysunął się 

teraz pastor F. Michejda i w ogóle całego 

polskiego ruchu narodowego nastąpiło w okresie kampanii wyborczej do Rady Państwa w 

1879 roku, gdy wielu ewangelików sprzeciwiło się kandydowaniu ks. Świeżego i pragnęło 

oddać swoje głosy ponownie na Cienciałę, mimo iż ten wezwał do uszanowania porozumienia 

z 1873 roku, ostatecznie Cienciała nie uzyskał mandatu. Jednak w 1880 roku Cienciała i 

Świeży skierowali memoriał do rządu, w którym domagali się wprowadzenia nauki języka 

polskiego w szkołach miejskich i średnich, nauki w tym języku w seminarium nauczycielskim 

w Cieszynie, a w Bielsku jego obowiązkowej nauki, używania przez urzędy i sądy języka 

polskiego jako języka zewnętrznego, oraz jego obowiązkowej znajomości przez urzędników. 

Dopiero rok później, po naciskach prasowych w Galicji, sprawą cieszyńską zajęło się 

wiedeńskie Koło Polskie umożliwiając delegacji ze Śląska Cieszyńskiego audiencję w radzie 

ministrów. W październiku 1882 roku minister sprawiedliwości Alois Pražák wydał 

Paweł Stalmach 



rozporządzenie językowe dla Śląska Cieszyńskiego, zobowiązujące sądy do przyjmowania 

pism w języku polskim i czeskim. W opiniach polskich było to jednak pyrrusowe zwycięstwo 

gdyż język czeski został wprowadzony również na terenach, gdzie ludność czeska nie 

występowała, co tworzyło korzystne warunki dla migracji z głębi ziem czeskich2. 

 

3. Podziały, decentralizacja, konflikt polsko-czeski 

 

Pierwsza połowa lat 80. XIX wieku przyniosła również trwały, jak się okazało, na 

wiele następnych, rozłam w polskim ruchu narodowym. Działacze katoliccy powołali latem 

1883 roku stronnictwo polityczne Związek Śląskich Katolików. Poparcie kurii biskupiej we 

Wrocławiu, zaangażowanej w walkę z nurtami liberalnymi i laicyzacyjnymi dla tej 

inicjatywy, sprzyjało dalszej narodowej aktywizacji polskojęzycznego kleru. Już zresztą w 

1873 roku powstało w Cieszynie Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku 

propagujące myśl katolicką poprzez wydawnictwa religijne, które jednak po pewnym czasie 

również weszło w orbitę polskiego ruchu narodowego. W odpowiedzi polscy działacze 

ewangeliccy powołali w kwietniu 1884 roku Polityczne Towarzystwo Ludowe. Miało ono 

jednak programowo charakter ponadwyznaniowy. Swoje poglądy PTL głosiło na łamach 

„Przyjaciela Ludu” i „Przeglądu Politycznego”. Taki charakter PTL wywołał ostrą polemikę 

ze strony ZŚK, prowadzoną od 1884 r. dodatkowo na łamach „Posła Związku Śląskich 

Katolików”, oraz ze strony Stalmacha, gdyż większość członków partii tzw. Michejdowców 

tworzyli ewangelicy. Konflikt się zaostrzył, gdy ostatecznie w 1889 roku, Stalmach przekazał 

„Gwiazdkę Cieszyńską” Katolickiemu Towarzystwu Prasowemu, w wyniku czego gazeta 

stała się organem prasowym ZŚK. Od 1890 roku jej redakcją kierował ks. Józef Londzin. W 

tym samym roku działacze ZŚK, wspierani przez Stalmacha, zaczęli tworzyć sieć odrębnych 

Katolickich Kółek Rolniczych z Czytelniami. Powstałą w obozie polskim sytuację starał się 

wykorzystać pastor Haase w celu większego związania ogółu protestantów z obozem 

proniemieckim.   

Mimo nienajlepszej atmosfery w obozie polskim, w listopadzie 1885 roku, powstała 

jednak ponadwyznaniowa Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, pod prezesurą 

Stalmacha, której początkowym celem było założenie gimnazjum polskiego, a następnie 

prowadzenie prywatnych szkół polskich. Od 1886 roku w gimnazjach niemieckich Cieszyna 

                                                           
2 J. Chlebowczyk, Wybory i świadomość, s. 138-243, J. Gruchała, K. Nowak, Życie polityczne, w: 
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, red. I. Panic, t.5, Śląsk Cieszyński  
w okresie 1848-1918, red. K. Nowak, I. Panic, Cieszyn 2013. 



działała tajna organizacja polskich uczniów „Jedność”. W 1887 roku powołano w Cieszynie 

Towarzystwo Domu Narodowego, choć osobny budynek powstał w 1901 roku W 1888 roku 

nauczyciel Jerzy Kubisz założył w Ustroniu Kółko Nadwiślańskie, rok później jako Polskie 

Kółko Pedagogiczne, które w 1896 r. przekształciło się w Polskie Towarzystwo 

Pedagogiczne. Od 1892 roku organem polskich pedagogów był „Miesięcznik Pedagogiczny”. 

W 1891 roku z inicjatywy narodowców obu wyznań powstało pierwsze gniazdo galicyjskiego 

Towarzystwa „Sokół”3. 

Przełomowy dla charakteru polskiego ruchu narodowego rok 1883 miał również 

symboliczne znaczenie w dziejach stosunków polsko-czeskich w regionie. Powstało wówczas 

w Cieszynie czeskie towarzystwo kulturalno-oświatowe „Snaha” (Dążność), zaś w Pradze 

czeski „budziciel narodowy” František Rieger rzucił hasło odzyskania Śląska przez szkoły dla 

Korony Czeskiej. Coraz większym problemem stał się także napływ kadr czeskich do 

węglowego Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Działacze polscy respektowali jednak nadal 

historyczne prawa Korony św. Wacława. Z drugiej strony, uspokajająco podziałały na obóz 

polski wyniki spisów ludności, które potwierdziły liczebną dominację ludności 

polskojęzycznej w regionie, gdzie jej liczba wzrosła z 58,7% w roku 1880, do 60,6% w 1890 

roku, nie mówiąc już o jej zdecydowanej przewadze na obszarze tzw. polskiego narodowego 

stanu posiadania, za który polscy narodowcy uznawali wówczas prawie ¾ obszaru Śląska 

Cieszyńskiego4. 

Konieczność nacisku na niemieckie władze w Opawie przyczyniła się do 

przezwyciężenia animozji wyznaniowych, w wyniku czego w wyborach do Sejmu Krajowego 

w 1890 r. z kurii wiejskiej zostali wybrani Cienciała, ks. Świeży oraz adwokat Jan Michejda, 

brat pastora F. Michejdy. W okręgu frydeckim zwyciężył popierany przez Polaków kandydat 

czeski Věnceslav Hrubý. Ks. Świeży został też pierwszym reprezentantem ludności 

słowiańskiej w Wydziale Krajowym. W następnym roku Świeży uzyskał mandat w wyborach 

do Rady Państwa, dzięki poparciu narodowców czeskich. Nie mogąc nadal liczyć na poparcie 

poselskiego Koła Polskiego, obawiającego się odwetowego poruszenia przez Niemców 

kwestii ukraińskiej w Galicji wschodniej, był zmuszony do szukania poparcia wśród 

Czechów. Dopiero w 1892 roku, po poufnych rozmowach posłów galicyjskich z rządem 
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Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie, które wprowadzało w niemieckim seminarium 

nauczycielskim w Cieszynie kurs przygotowawczy dla uczniów narodowości polskiej. Choć 

pastor Haase taktycznie popierał w Sejmie Krajowym niektóre wnioski Polaków w sprawach 

nauczania języka polskiego w szkołach ludowych i średnich, to jednak, podobnie jak inni 

posłowie i działacze niemieccy, a także część polityków czeskich, wyrażał sprzeciw wobec 

założenia gimnazjum polskiego w Cieszynie, zdając sobie sprawę, iż byłaby to kuźnia 

inteligencji polskiej. Ostatecznie jednak, dzięki determinacji narodowców oraz poparciu 

nowego premiera Kazimierza Badeniego, pierwsze polskie gimnazjum na całym obszarze 

historycznego Śląska, na razie jako instytucja prywatna Macierzy Szkolnej, rozpoczęło 

działalność 10 października 1895 roku. W październiku 1897 roku szkoła uzyskała status 

publiczny5. 

W roku 1897, po wprowadzeniu piątej, powszechnej kurii wyborczej w głosowaniu 

do Rady Państwa, w kurii wiejskiej zwyciężył ponownie ks. Świeży, jednak w nowej kurii 

Cienciałę pokonał czeski socjalista Petr Cingr, co było sygnałem, iż na Śląsku Cieszyńskim 

pojawiła się kolejna siła polityczna — zorganizowany ruch robotniczy. Czescy socjaliści 

początkowo dominowali politycznie także wśród polskich robotników w Zagłębiu Ostrawsko-

Karwińskim, w odróżnieniu od wschodniej części regionu, gdzie wśród polskich robotników 

najaktywniejszy był Związek Chrześcijańsko-Ludowy ks. Stanisława Stojałowskiego, który 

patronował także działającej od 1893 r. Macierzy Katolickiej oraz wydawaniu takich pism jak 

„Dzwon”, „Wieniec Polski”, „Pszczółka”, „Wieniec-Pszczółka” z periodycznymi dodatkami. 

Wkrótce jednak agitację wśród polskich robotników w Zagłębiu rozpoczęło jedyne 

ponadregionalne stronnictwo polskie na Śląsku Cieszyńskim - Polska Partia Socjalno-

Demokratyczna Galicji i Śląska (początkowo jako Socjalno-Demokratyczna Partia Galicji i 

Śląska). Prowadził ją głównie przybyły z Galicji Tadeusz Reger, od 1897 r. wydający pismo 

robotnicze „Równość”, a od 1903 r. „Robotnika Śląskiego”. Od 1907 r. ukazywał się „Głos 

Kobiet” redagowany przez lekarza Ryszarda Kunickiego, potem Cingra, a następnie Dorotę 

Kłuszyńską. 

Przewaga ekonomiczna i większa aktywność narodowa napływowego elementu 

czeskiego w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim prowadziła do czechizacji ubogich imigrantów 

galicyjskich, poddawanym dodatkowo szantażowi ekonomicznemu (np. praca za posłanie 

dziecka do czeskiej szkoły). Problemy te początkowo bagatelizowała propagująca głównie 
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hasła socjalne PPSD, przez co była atakowana przez polskich narodowców, zwłaszcza z ZŚK, 

tym bardziej że oba ugrupowania zwalczały się dodatkowo na polu ideologicznym.   

 

Strona tytułowa wydawanej w Cieszynie gazety polskiej "Nowa Pszczółka" (1894) 



Na skutek internacjonalistycznych postaw PPSD główna rola w walce z postępującą 

czechizacją Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego przypadła wówczas radykalnym polskim 

działaczom z Frysztatu: Franciszkowi Friedlowi, Wacławowi Naake-Nakęskiemu i 

Wacławowi Seidlowi, którzy skupili się w Stronnictwie Radykalno-Narodowym, i wokół 

założonego przez siebie w styczniu 1897 r. „Głosu Ludu Śląskiego”. SRN przeciwstawiało się 

współpracy polsko–czeskiej, która, ich zdaniem, prowadziła do czechizacji. Natomiast 

przejawiający aktywność głównie w gminach rolniczych działacze ZŚK i PTL nie znali 

jeszcze bliżej problematyki robotniczej, kojarzonej poza tym z wojującym 

antyklerykalizmem. Pod egidą friedlowców od 1898 roku działało także Towarzystwo 

„Jedność” prowadzące działalność kulturalno-oświatową, które w 1907 roku połączyło się z 

Macierzą Szkolną6. 

Z początkiem roku 1899, rząd w Wiedniu zgodził się, aby sądy śląskie załatwiały 

podania i odbywały rozprawy także w obu językach słowiańskich, a urzędy uwzględniały je w 

służbie wewnętrznej. Postawiło to w trudnej sytuacji socjaldemokratów, ponieważ nie byli oni 

w stanie przeciwstawić się nastrojom nacjonalistycznym, które ogarnęły szerokie rzesze 

ludności. PPSD zdecydowała się więc poprzeć postulaty upaństwowienia gimnazjum 

polskiego i przeprowadzenia równouprawnienia narodowego, co poparli także lokalni 

działacze socjaldemokratyczni czescy i niemieccy. Równocześnie PPSD odcinała się od 

czeskich praw historycznych w odniesieniu do Śląska Cieszyńskiego i negowała potrzebę 

wprowadzenia na tym obszarze języka czeskiego jako urzędowego. Kiedy w październiku 

roku 1899 nowy rząd odwołał uprawnienia językowe, sytuacja na ziemiach Korony Czeskiej 

uległa dalszemu zaostrzeniu7. 

W końcu XIX wieku ponownie pogorszyły się stosunki między ZŚK a PTL. Podczas 

kampanii wyborczej do Rady Państwa w roku 1899, część działaczy ZŚK na czele z 

adwokatem Julianem Kreislem, sprzeciwiła się bowiem wystawieniu kandydatury J. Michejdy 

w kurii wiejskiej, mimo że wyraził na to zgodę ks. Świeży, motywując to posiadaniem przez 

ewangelików dwóch posłów w Opawie. Ostatecznie kierowany przez Świeżego polski 

komitet wyborczy zdecydował się wysunąć kandydaturę J. Michejdy w kurii czwartej i Jana 

Sztwiertni w kurii piątej. Decyzji tej nie zaakceptowali zwolennicy Kreisla. SRN wezwało do 

oddania głosów na J. Michejdę, a w kurii piątej na Cingra, który przychylnie odnosił się do 

                                                           
6 A. Stępniak, Kwestia narodowa, s. 99, 117-119. 
7 J. Gruchała, Koło Polskie, s.125-126. J. Gruchała, K. Nowak, Życie polityczne. 



równouprawnienia narodowego ludności polskiej. Ostatecznie zwyciężyli Michejda i Cingr, a 

w pozostałych kuriach tradycyjnie kandydaci niemieccy8. 

Wkrótce ponownie nasiliły się także animozje polsko-czeskie. Wpłynęło na to także 

powstanie w 1898 roku, w Cieszynie czeskiej Matice Osvěty Lidové (od 1908 r. Slezská 

Matice Osvěty Lidové), odpowiednika polskiej Macierzy Szkolnej, działającej głównie w 

Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim i w powiecie frydeckim. Poza tym, część działaczy czeskich 

traktowała ludność polskojęzyczną na Śląsku Cieszyńskim jako spolonizowanych Czechów 

lub Morawców. To obiektywnie fałszywe stanowisko utrwalał poeta ze Śląska Opawskiego 

Petr Bezruč (właść. Vladimír Vašek) pisząc o zniemczonych bądź spolonizowanych 200 tys. 

Czechów. Chociaż przeprowadzony w roku 1900, kolejny spis ludności wykazał na Śląsku 

Cieszyńskim 60,7% ludności polskiej, region ten wkroczył w wiek XX z coraz silniej 

zarysowującym się antagonizmem polsko-czeskim w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, 

spychając na drugi plan podobny konflikt polsko-niemiecki i czesko-niemiecki na tym 

obszarze9. 

W tym czasie wzrosło zainteresowanie Śląskiem Cieszyńskim ze strony polskich elit 

politycznych z trzech zaborów. Odnosiło się to szczególnie do narodowych demokratów, 

którzy traktowali ten obszar jako należący do polskiego stanu narodowego posiadania. Od 

roku 1894 na obszarze Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego i pogranicza morawsko-śląskiego 

działalność Macierzy Szkolnej wspierało galicyjskie Towarzystwo Szkoły Ludowej. Dzięki 

TSL w 1900 roku, powstał budynek „Domu Polskiego” w Morawskiej Ostrawie. W tym 

samym roku, podczas konferencji we Frysztacie przedstawicieli wszystkich polskich 

stronnictw w regionie, także socjaldemokratów, mimo różnic politycznych uchwalono 

rezolucję, w której wskazywano na niebezpieczeństwo czechizacji. Powołano wówczas 

Komitet Obrony Kresów, który miał zapoznać społeczeństwo polskie we wszystkich zaborach 

z położeniem ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Szczególnie zasłużeni w 

organizowaniu pomocy materialnej dla polskiego ruchu narodowego okazywali się wówczas 

członkowie Komitetu Warszawskiego Macierzy: Nestor Bucewicz, Stanisław Hassewicz, 

Antoni Osuchowski, Henryk Sienkiewicz, a z miejscowych działaczy zwłaszcza rolnik i 

właściciel cegielni Franciszek Górniak. W 1902 r. dzięki inicjatywie ks. Stojałowskiego 

powstał „Dom Polski” w zdominowanym przez Niemców Bielsku10. 
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Wzrost wpływów PPSD legł u podstaw większej aktywizacji ZŚK w kwestii 

robotniczej, co wynikało również ze zmian w ogólnym podejściu Kościoła katolickiego do 

kwestii socjalnej. Na Śląsku Cieszyńskim przejawiało się to m.in. w próbach tworzenia 

chrześcijańskich związków zawodowych, takich jak propagujący solidaryzm klasowy Polski 

Związek Zawodowy Chrześcijańskich Robotników, czy Stowarzyszenie Robotników 

Katolickich „Praca”. Z racji doktrynalnych, ZŚK odnosił się również z rezerwą do niektórych 

haseł społecznych głoszonych w bielskim okręgu przemysłowym przez ks. Stojałowskiego. 

Gdy w roku 1904 „michejdowcy”, poparli wejście do zarządu Macierzy Szkolnej socjalistów, 

Londzin wraz ze swoimi zwolennikami usunął się z jego składu11. 

Animozje polsko-czeskie rzutowały na rezultat przeprowadzonych w roku 1902 

wyborów do Sejmu opawskiego, gdy po niedawnych doświadczeniach narodowcy polscy 

ustalili tym razem wspólnych kandydatów. Niespodziewanie jednak przy wyborze drugiego 

kandydata w okręgu cieszyńskim w drugiej turze Czesi poparli wójta Poręby Franciszka 

Halfara, przez co mandatu nie uzyskał ks. Londzin. Pozostałe mandaty w kurii wiejskiej 

uzyskali J. Michejda, Cingr i Hrubý. Narastający konflikt rzutował również negatywnie na 

stosunki polsko-czeskie w Radzie Państwa, gdzie politycy czescy zmuszeni byli do szukania 

poparcia Galicjan w sprawie własnego szkolnictwa, tym bardziej, że od lipca 1903 roku, 

gimnazjum polskie było już finansowane przez państwo. Po wspólnych zabiegach polsko-

czeskich rząd zgodził się także na utworzenie od 1 paźdiernika 1904 roku, polskich paralelek 

przy seminarium niemieckim w Cieszynie oraz czeskich przy seminarium w Opawie. Rok 

później z obawy przed narastaniem protestów ze strony Niemców rząd nakazał jednak 

przenieść polskie klasy z Cieszyna do pobliskiej gminy Bobrek, a czeskie z Opawy do 

Polskiej Ostrawy. To ostatnie posunięcie wzmocniło pozycję elementu czeskiego w Zagłębiu. 

W 1907 roku, redakcja ukazujących się w Cieszynie od roku 1894 „Novin Těšinskych”, chcąc 

skuteczniej oddziaływać na ludność czeską przeniosła swoją siedzibę z Cieszyna do Frydku. 

Rok później zarząd Maticy z podobnych przyczyn przeniósł się z Cieszyna do Polskiej 

Ostrawy. W roku 1910, polskie paralelki w Bobrku przekształciły się w odrębne seminarium 

nauczycielskie12. 

W marcu 1906 roku, SRN połączyło się z Polskim Stronnictwem Ludowym w 

Galicji, przyjmując szyld ludowców, a w czerwcu roku 1906, na bazie PTL powstało zbliżone 

do endecji, programowo ponadwyznaniowe Polskie Stronnictwo Narodowe, choć nadal jego 

szeregową bazę członkowską stanowili głównie ewangelicy. Poglądy PSN, w którym 
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przejawiali aktywność przybyli na Śląsk Cieszyński tacy działacze jak: Władysław Zabawski, 

Zofia Kirkor-Kiedroniowa (żona inż. Józefa Kiedronia, siostra Stanisława i Władysława 

Grabskich), Wacław Czaczka-Ruciński, Ignacy Domagalski odzwierciedlał wychodzący od 

stycznia 1906 r. „Dziennik Cieszyński”. 

 

Strona tytułowa książki ks. J. Londzina opisującej stosunki narodowościowe na Śląsku Cieszyńskiem 
Po wprowadzeniu w Austrii powszechnego prawa wyborczego do Rady Państwa, w 

wyborach w 1907 roku, cztery spośród przypadających na Śląsk Cieszyński, siedmiu 

mandatów zdobyła PPSD. Jeden z nich przypadł Regerowi, który jednak oddał go 



niewybranemu w Galicji przywódcy PPSD Ignacemu Daszyńskiemu. Niezadowolenie ZŚK 

wywołał wybór Kunickiego do Sejmu opawskiego, tym bardziej, że stało się to na skutek 

oddania na niego głosów w okręgu cieszyńskim przez część ewangelików, którzy nie 

posłuchali apelu PSN, aby głosować na kandydata ZŚK. Odmienny przebieg miała kampania 

w okręgu bielskim, gdzie zwolennicy PSN pomogli ks. Londzinowi uzyskać mandat 

poselski13. 

Konflikt polsko–czeski wybuchł ponownie w 1909 roku, gdy opanowany przez 

Czechów wydział gminny w Polskiej Ostrawie nie wyraził zgody na utworzenie polskich 

szkół ludowych, co doprowadziło do strajku polskich dzieci. W tym samym roku działacze 

czescy na Śląsku Cieszyńskim po otrzymaniu informacji o planach otwarcia polskiego 

gimnazjum realnego Macierzy w Orłowej, będącej swoistym „kluczem” do Zagłębia, 

zdecydowali o założeniu tam podobnej szkoły czeskiej. Kryzys się zaostrzył, gdy spis 

ludności z grudnia 1910 roku, obniżył liczbę ludności polskojęzycznej na Śląsku Cieszyńskim 

do 54,8%, którego wynik działacze polscy, także z PPSD, uznali za sfałszowany14. 

Kolejnym poważnym problemem dla polskiego ruchu narodowego okazał się 

zorganizowany ruch separatystyczny nauczyciela spod Skoczowa Józefa Kożdonia, 

ewangelika z Lesznej Górnej, który w roku 1909, stanął na czele Śląskiej Partii Ludowej i 

pokonał ks. Londzina w wyborach do Sejmu Krajowego. Choć do sukcesu Kożdonia 

przyczyniły się także tradycyjne zatargi wyznaniowe w obozie polskich narodowców, 

pojawienie się nowej siły politycznej w regionie stało się faktem. Popierani i finansowani 

przez środowiska aktywnych politycznie Niemców zwolennicy Kożdonia, zwani przez 

Polaków „ślązakowcami” (od tytułu pisma ŚPL „Ślązak”) zdobyli wpływy głównie w 

wiejskich gminach między Bielskiem a Cieszynem. W swojej propagandzie wykorzystywali 

zarówno animozje wyznaniowe, jak i kwestie wynikające z uwarunkowań pogranicza: 

indyferentyzm narodowy części etnicznie polskich autochtonów i poczucie odrębności 

regionalnej, podkreślając zacofanie Galicji. Kożdoń, słusznie twierdząc, wbrew opiniom 

polskich narodowców, iż czynniki obiektywne takie jak język nie muszą decydować o 

ostatecznym wyborze danej narodowości, nie opowiadał się jednak za tworzeniem 

narodowości „śląskiej”. Popierał utrakwizację polskich szkół ludowych. Broniąc wartości 

regionalnych, utożsamiając polskość z negatywnym wizerunkiem Galicji i krytykując 

funkcjonowanie polskich szkół średnich, faktycznie jednak nadal utrwalał w etnicznie 

polskich Ślązakach kompleksy wobec Niemców, bez których poparcia i opieki etnicznie 
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polscy Ślązacy nie mogli samodzielnie funkcjonować. Natomiast rodzimi politycy polscy nie 

negowali śląskiej odrębności regionalnej swoich ziomków, lecz uważali ją za trwały składnik 

polskiej kultury narodowej i sami propagowali tak pojmowany regionalizm, czego efektem 

było chociażby ukazujące się od roku 1907, redagowane przez Ernesta Farnika, pismo 

„Zaranie Śląskie”. W ich oczach ruch kożdoniowski miał charakter renegacki, gorszy od 

nacjonalizmu niemieckiego i czeskiego. „Ślązakowcy” odcinali się stanowczo od polskiej 

świadomości narodowej, której przeciwstawiano austriacką świadomość państwową, choć 

narodowcy patriotyzmu prohabsburskiego także nie negowali15. 

Pomyślnie dla polskiego ruchu narodowego wypadły wybory do Rady Państwa w 

roku 1911, głównie dzięki współpracy PSN i ZŚK. Mandaty poselskie uzyskali ks. Londzin i 

J. Michejda, poza tym kandydat PPSD T. Reger. Mandatu nie zdobył Kożdoń, na którego 

głosowało 14% polskojęzycznych wyborców. Z końcem roku 1911 doszło do fuzji PSN i PSL 

i powstania Polskiego Zjednoczenia Narodowego, jednak o dwóch wyraźnych nurtach: 

endeckim i ludowym. Ze względu na wagę codziennych zmagań narodowościowych na 

gruncie lokalnym, polski ruch narodowy nadal oficjalnie opowiadał się za orientacją 

prohabsburską i unikał bliższego angażowania się w ogólnopolskie programy endeckie, 

orientujące się coraz bardziej na Rosję.  

W następnych miesiącach problemem dla obozu polskiego stały się naciski władz 

krajowych w Opawie na gminy polskie, aby wyrażały zgodę na utrakwizację szkół ludowych, 

oraz projekt ustawy w Sejmie opawskim, która pozbawiała gminy prawa wysuwania 

kandydatów na nauczycieli oraz nadawała Radzie Szkolnej Krajowej prawo do ich 

utrakwizacji. Przeciwko temu w lutym 1912 roku, zaprotestowała w Opawie 600-osobowa 

deputacja polsko-czeska. Ostatecznie w obawie przed zaognianiem sporów, Komisja Szkolna 

Sejmu Krajowego wycofała się z tego projektu. W kwietniu 1913 roku, Niemcy przedstawili 

jednak kolejny projekt ustawy, która przyznała Wydziałowi Krajowemu prawo, aby domagać 

się od gmin zmiany decyzji w sprawie mianowania nauczycieli. Jednak dzięki naciskom na 

rząd Koła Polskiego, któremu zależało na poparciu Londzina i J. Michejdy w parlamencie, 

plany te zostały zawieszone. Odwołano również starostów bielskiego i cieszyńskiego, a pastor 

F. Michejda został powołany w skład okręgowej rady szkolnej w Cieszynie. W tym okresie 

kwestiom narodowym, a głównie obronie stanu posiadania, obejmującego powiaty bielski, 

cieszyński i frysztacki polski ruch narodowy, na którego pozycje przechodzili także działacze 
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PPSD, starał się podporządkowywać wszelkie aspekty aktywności miejscowej ludności 

polskiej. Obok splotu więzi etnicznej i społecznej wzmacniającej pozycje polskie oraz 

czasowo je osłabiającej więzi wyznaniowej, jego charakterystyczną cechą była, wynikająca z 

potrzeb praktycznych znaczna decentralizacja, jako alternatywa lub wyzwanie dla aktywności 

podobnych organizacji niemieckich, „ślązakowskich” czy czeskich. Z drugiej strony, miała 

ona swoją genezę także we wspomnianych nieporozumieniach konfesyjnych i 

ideologicznych, co urozmaicało i wzbogacało polskie życie kulturalne, ale i stało się 

przyczyną konieczności wypracowywania ciągłych kompromisów, czy braku możliwości 

wyłonienia zdecydowanego lidera. Zaplecze stronnictw wyznaniowych stanowiły także Polski 

Związek Młodzieży Katolickiej, Polski Związek Młodzieży Ewangelickiej, Polski Związek 

Niewiast Katolickich, Związek Ewangelickich Niewiast, zaś Stowarzyszenie Polskich 

Robotników i Robotnic „Siła” jak i powstała sieć Domów Robotniczych były zapleczem 

PPSD. Większość z tych organizacji prowadziła dodatkowo odrębne czytelnie, biblioteki, 

zespoły teatralne, itd. Ze względu na specyfikę cieszyńskiego pogranicza, również ich 

działalność z natury rzeczy nabierała politycznego charakteru. Połowa z ponad 200 

wychodzących w regionie od 1848 roku, czasopism ukazywała się w języku polskim. W 

kluczowych kwestiach rozwoju narodowego, takich jak oświata działały jednak formalnie 

ponadpartyjne i ponadwyznaniowe organizacje, choć często z odpowiednio dobranym 

kluczem wyznaniowym czy politycznym przy wyborze kolejnych ich zarządów. 

Najważniejszą była niewątpliwie Macierz Szkolna (5,1 tys. członków w 71 kołach w 1914 r.), 

utrzymująca wówczas 1 gimnazjum, 2 szkoły wydziałowe i 10 szkół ludowych (przy 296 

polskich ludowych szkołach publicznych, wśród których były także już upublicznione 

wcześniejsze szkoły Macierzy). Obok wymienionych wyżej, najczęściej wyłącznie 

regionalnych organizacji, od 1894 roku, działało Stowarzyszenie Akademików Polskich na 

Śląsku „Znicz”, od 1901 roku, prowadzące pionierskie badania regionalistyczne Polskie 

Towarzystwo Ludoznawcze, od 1910 r. Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski”, 

które w 1913 roku, otwarło pierwsze polskie schronisko na Ropiczce w Beskidzie Śląskim. 

Od 1906 roku działała drukarnia Towarzystwa Domu Narodowego, w roku 1913, powstała 

drukarnia Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Od 1907 roku, działała polska średnia szkoła 

górnicza (sztygarów) w Dąbrowie pod kierownictwem m.in. Romana Riegra i Leopolda 

Szefera. Obok osób wymienionych wyżej, trzon działaczy polskiego ruchu narodowego, na 

który składały się już wszystkie opcje polityczne, stanowili jeszcze miejscowi księża: 

Eugeniusz Brzuska, Tomasz Dudek, Emanuel Grim, Tadeusz Janik, Antoni Macoszek, Antoni 

Olszak, Dominik Oreł, Karol Paździora, Jan Sznurowacki, Rudolf Tomanek, Oskar Zawisza; 



pastorzy: Andrzej Buzek, Karol Kotula, Karol Michejda, Oskar Michejda, Jerzy Nikodem, 

Jan Pindór, Jan Stonawski; działacze świeccy: Paweł Bobek, Alojzy Bonczek, Jan Galicz, 

Karol Junga, Jerzy Kotula, Józef Lebiedzik, Jan Łysek, Wacław Olszak, Jan Wantuła, Leon 

Wolf; przybyli spoza regionu: Feliks Hajduk, Mieczysław Jarosz, Henryk Kłuszyński, 

Kazimierz Piątkowski, Roman Pollak, Franciszek Popiołek, Hieronim Przepiliński, Gustaw 

Szura, Józef Zaleski. Jeszcze przed wybuchem wojny, na bazie polskich gimnazjów i 

seminarium nauczycielskiego wytworzyła się także młoda rodzima polska inteligencja. Część 

absolwentów ukończyła studia wyższe i wróciła do stron rodzinnych, włączając się 

świadomie w życie narodowe16. 

 

4. W latach I wojny światowej 

 

Pod wpływem konfliktu na Bałkanach, od roku 1913, w oparciu o PPSD i „Siłę” 

tworzono na Śląsku Cieszyńskim lokalne oddziały galicyjskiego „Strzelca”. Drugim 

środowiskiem prowadzącym ćwiczenia wojskowe były gniazda „Sokoła”. Wojskowe 

wychowanie młodzieży propagowały również utworzone w regionie w latach 1912-1913 

pierwsze polskie drużyny skautowe.  

Powszechny w Galicji entuzjazm związany z wybuchem wojny w sierpniu 1914 

roku, udzielił się także Polakom na Śląsku Cieszyńskim. Ze skautów, członków „Siły”, 

„Strzelca” i „Sokoła” formowano oddziały, które wyruszyły do Krakowa w celu wstępowania 

do formacji zbrojnych, mających walczyć u boku armii austro–węgierskiej. 23 sierpnia 

powstała w Cieszynie Sekcja Śląska galicyjskiego Naczelnego Komitetu Narodowego, w 

której były reprezentowane wszystkie polskie stronnictwa w regionie. Na czele stanął 

Domagalski, a głównym jej zadaniem miało być sformowanie Legionu Śląskiego. Już jednak 

wcześniej do Legionów Polskich zostało wcielonych ponad 200 ochotników.  

Pojawiły się jednak rozbieżności. PPSD opowiadała się za bezwarunkowym 

podporządkowaniem Sekcji NKN. Sprzeciwiali się temu działacze PZN i ZŚK, którzy 

domagali się, aby decyzje w sprawie Legionu Śląskiego podejmowały stronnictwa miejscowe. 

Socjaldemokraci dążyli także do rozbudowy formacji, a PZN i ZŚK wskazywały, że 

spowoduje to uszczuplenie przyszłych polskich elit w regionie, poza tym sceptycznie 

odnosiły się do orientacji austropolskiej. Traktowali jednak tworzenie Legionu Śląskiego jako 

ponadpolityczne podkreślanie więzi miejscowych Polaków z resztą ziem polskich. 
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Ostatecznie, dzięki ofiarności ludności polskiej sformowano liczący 372 osoby (65% 

stanowili Ślązacy) oddział, który 21 września pod dowództwem Hajduka, Przepilińskiego, 

Lebiedzika i Łyska wyjechał z Cieszyna do Mszany Dolnej z zamiarem połączenia się z tzw. 

Legionem Wschodnim. Doszło do tego tylko częściowo, gdyż działacze Sekcji Wschodniej 

NKN, także pod wpływem porażek wojsk austro-węgierskich w Królestwie Polskim, 

zrezygnowali z zamiaru tworzenia sił zbrojnych. Legion Śląski opuściło około 80 osób. 

Pozostali zostali wcieleni głównie do II brygady 

Legionów. W końcu września PZN i ZŚK podjęły 

decyzję o likwidacji Sekcji Śląskiej. Sprzeciwiła 

się temu PPSD i po miesiącu reaktywowała 

Sekcję na czele z Kłuszyńskim jako prezesem i 

Regerem jako komisarzem wojskowym. W lipcu 

1915 r. Sekcja Śląska została przekształcona w 

Komisariat Wojskowy NKN Śląska 

Cieszyńskiego. W sumie, przez szeregi Legionów 

Polskich przewinęło się ponad 600 mieszkańców 

Śląska Cieszyńskiego i pogranicza morawsko-

śląskiego. Jesienią 1914 r. przybyli na Śląsk 

Cieszyński i Morawy uchodźcy z Galicji, a na 

przełomie 1914/1915 w okolice Jabłonkowa 

trafiły na odpoczynek oddziały I Brygady 

Legionów wraz z Józefem Piłsudskim i Departamentem Wojskowym NKN.  

Tendencje niepodległościowe w polskich ruchu narodowym na Śląsku Cieszyńskim 

zaczęły przybierać na sile po zawartym 9 lutego 1918 roku przez państwa centralne 

separatystycznym traktacie pokojowym z Ukraińską Republiką Ludową. W końcu lutego na 

zebraniu przedstawicieli wszystkich stronnictw polskich w Cieszynie oświadczono, że 

ludność polska żąda bezwarunkowo połączenia Księstwa Cieszyńskiego z niepodległą Polską. 

Do końca wojny rozwiązanie kwestii cieszyńskiej wywoływało jednak rozbieżności między 

politykami galicyjskimi a czeskimi, a także między polską a czeską emigracją polityczną na 

Zachodzie17. 
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dr Marcin Gacek 

Postawy polityczne 

 

Pojęcie „postawy polityczne” (p.p.) jest przedmiotem zainteresowań kilku dyscyplin 

naukowych  obierających sobie za przedmiot badań politykę. Należy tutaj wymienić przede 

wszystkim socjologię, psychologię i nauki polityczne. W szczególności dotyczyć to będzie 

socjologii polityki oraz psychologii społecznej (Marody 2000: 151) i politycznej,  a dorobek 

tych dziedzin jest wykorzystywany i uzupełniany przez nauki polityczne, które najczęściej 

odwołują się do pojęcia postaw politycznych.  

 

1. Geneza pojęcia postawy polityczne 

 

Socjologowie William I. Thomas i Florian Znaniecki już w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku wprowadzili do nauk społecznych pojęcie „postawa” i postulowali 

uczynienie go centralną kategorią psychologii społecznej. Termin postawa miał służyć 

oznaczeniu „procesów indywidualnej świadomości, determinujących zarówno aktualne, jak i 

potencjalne reakcje człowieka wobec świata społecznego” (Marody 2000: 151). Należy 

podkreślić, iż pomimo wielu definicji terminu „postawa”, różne podejścia badawcze zgadzają 

się co do związku postawy z „afektywną oceną (pozytywną lub negatywną) różnego typu 

obiektów – mogą nimi być ludzie, grupy społeczne, działania, instytucje, obiekty fizyczne lub 

zdarzenia” (Marody 2000: 152). O postawach możemy mówić jedynie wtedy gdy pomimo 

naturalnej dla człowieka zmienności poglądów, przekonań, uczuć mamy do czynienia z 

trwałym stosunkiem emocjonalnym wobec jakiegoś obiektu.  

Można zatem stwierdzić, iż definicja postawy ma trójczłonowy charakter. Emocje – 

trwałość emocji – postawa wobec czegoś. 

W klasycznej literaturze przedmiotu za Stefanem Nowakiem (Nowak 1973:) i 

Mirosławą Marody (Marody 2000) można określić trójczłonowość pojęcia postawy 

politycznej jako:  

• element poznawczy odwołujący się do całości wiedzy jednostki na temat systemu 

politycznego i mechanizmu zjawisk politycznych. W przypadku postaw politycznych 

istotnym elementem je konstytuującym jest wiedza zarówno prawdziwa jak i 

nieprawdziwa; 



• element emocjonalny, wartościujący obejmujący stan afektywny w stosunku do 

zjawisk politycznych; 

• behawioralny – objawiający się dyspozycja do podejmowania realnych działań  w 

sferze politycznej lub pozostawania biernym politycznie.(Wiatr 1999:295-299; 

Potulski 2007: 260) . 

Należy tutaj podkreślić, że postawa bierności politycznej jest również ważną kategorią 

określającą stopień aktywności politycznej społeczeństwa i jej wyboru. Brak wyboru 

politycznego w obszarze politycznym jest również wyborem.        

W socjologii polityki „postawy polityczne” wchodzą w zakres socjologii zachowań 

politycznych (Wiatr 1999: 295-299), a szerzej w proces socjalizacji politycznej. P. p są 

jednym z najważniejszych komponentów zachowania politycznego. Postawa polityczna to 

„składniki osobowości człowieka, które wyrażają się w tendencji do specyficznych, 

względnie stałych zachowań politycznych, to jest zachowań odnoszących się do sfery 

zagadnień politycznych rozumianej jako sfera walki o władzę i sprawowania władzy.”(Wiatr 

1999: 296). Różnorodne podejścia badawcze zgodne są co do indywidualnego charakteru 

postaw politycznych. 

Elementami postaw politycznych są:  

• trwałe emocje jednostki związane z  obszarem polityki, 

• przekonania dotyczące zjawisk politycznych,  

• dyspozycje do działania w sferze polityki. (Wiatr 1999:  296). 

Tak rozumiana postawa polityczna służy zrozumieniu indywidualnych zachowań 

politycznych a poprzez nie masowych zachowań politycznych. Postawa polityczna wychodzi 

poza pojęcie przekonań (lub sądów) politycznych i jest motywacją zachowań politycznych.  

Postawy polityczne są również obszarem badań psychologii politycznej. Jak pisze 

Stanley Feldman (Feldman2008: 436) psychologia polityczna skupia się na strukturyzacji 

postaw politycznych. Badania opinii publicznej przez ostatnie pięćdziesiąt lat przekonują, że 

choć najbardziej naturalnym kryterium podziału rozróżniającym postawy powinny być różne 

ideologie wcale tak nie jest. Najbardziej narzuca się oczywisty podział na postawy lewicowe i 

prawicowe. Oczywiście podziały ideologiczne są dalej znaczące w tworzeniu się postaw 

politycznych, ale nie są jedynymi kategoriami wokół których skupiają się emocje polityczne. 

Wartości wynikające z innych przekonań np. etycznych, religijnych, poglądu na np. 

organizację państwa mogą być bardziej dominujące w postawach politycznych niż podział na 

lewicę czy prawicę. Np. przekonania ekologiczne (nie koniecznie stanowiące spójną 



ideologię), przekonania co do optymalnych sposobów organizacji państwa (np. 

decentralizacje, dekoncentrację, unifikację) mogą również decydować o wyborze postawy 

politycznej.  

Również w ujęciu psychologicznym na postawy polityczne dojmujący wpływ mają 

wartości. Stąd najbardziej istotna dla wyróżnienia postaw w perspektywie psychologicznej 

jest strukturyzacja postaw politycznych oparta na dziesięciu typach i pozycjach wartości 

Schwartza: 1. Samokierowanie; 2. Stymulacja; 3. Hedonizm; 4. Osiągnięcia; 5. Władza; 6. 

Bezpieczeństwo;7. Konformizm; 8. Tradycja; 9. Życzliwość; 10. Uniwersalizm (Feldaman 

2008: 447). Podkreślić należy, że ciągle mamy za mało badań ukazujących całość korelacji 

pomiędzy tymi wartościami. Większość badaczy ze względu na utylitarność badań nad 

postawami politycznymi skupia się na badaniu wpływu pojedynczych wartości na postawy 

polityczne. Powoduje to fragmentaryzację danych badawczych. Jak pisze Feldman 

„Funkcjonalne podejście do postaw może wnieść potencjalnie ważny wkład w lepsze 

zrozumienie roli wartości w polityce. Musimy się dowiedzieć, kiedy główną funkcją postaw 

politycznych będzie wyrażanie zasadniczych wartości i obrazu Ja. Pewne postawy mogą 

częściej pełnić taką funkcję i mogą istnieć warunki, w których funkcja wyrażania wartości 

nabiera większego znaczenia. Różnica miedzy funkcją wyrażania wartości a funkcją 

utylitarną wydaje się mieć decydujące znaczenie dla polityki, ponieważ jeden z głównych 

sporów w literaturze na temat zachowania politycznego i opinii publicznej dotyczy wpływu 

interesu własnego na postawy polityczne w opozycji do „symbolizmu”.(…) A zważywszy na 

trudności z powiązaniem interesu własnego i postaw politycznych (Sears i Funk 1991), 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że postawy polityczne będą u wielu ludzi pełnić funkcję 

wyrażania wartości”(Feldman2008: 448-449). 

Politolodzy definiują postawy polityczne jako trwałe przekonania jednostek lub grup 

społecznych wobec podmiotów politycznych jako takich jak i ich działań, systemu 

politycznego, elit politycznych,  idei politycznych i podejmowanych decyzji politycznych. 

 

2. Problemy z empirycznym badaniem postaw politycznych 

 

Tak jak całość zjawisk politycznych, postawy polityczne cechuje specyficzna 

amorficzność, co skutkuje ich dynamiką i implikuje trudności w obserwacji, jak i w ich 

interpretowaniu. Łatwo można zaobserwować skutki postaw politycznych przejawiające się w 

zachowaniach bądź działaniach politycznych, z których staramy się wnioskować o motywach 



tego działania. Określić  postawy polityczne możemy jedynie w oparciu o czynniki werbalne i 

niewerbalne. Tzn. na podstawie tego co ludzie mówią i co robią. Z kilku powodów poznanie 

empiryczne p. p. obarczone jest dużym marginesem błędu.  

Po pierwsze w sferze politycznej ludzie mogą swoje postawy polityczne błędnie 

przedstawiać. Co innego deklarują, a co innego robią. Przyczyny takich działań mogą być 

zróżnicowane. Może wynikać to ze świadomego zniekształcania swoich postaw w celu 

uzyskania wymiernych korzyści (konformizm, chęć przynależności do danej grupy, spirala 

milczenia etc.) bądź nieświadomego np. braku gruntownej znajomości (wiedza potoczna lub 

fałszywa oparta na mitach bądź stereotypach) doktryny politycznej z którą jednostka się 

utożsamia. Stąd w badaniach postaw politycznych stosuje się pytania nie wprost, dotyczące 

stosunku do danych zasad lub wartości np. stosunek do reguł demokratycznych lub wartości 

pluralizmu, etc. 

Po drugie mogą zaistnieć problemy metodologiczne w obserwacji naukowej. Może 

do nich dojść nie tylko w fazie poznawczej ale przede wszystkim w fazie interpretacyjnej. 

Można np. z faktu deklarowanego przywiązania do aksjologii etatystycznej zarówno przez 

osoby prezentujące ugruntowane postawy socjaldemokratyczne i narodowo-konserwatywne, 

wywnioskować o potencjalnej bliskości poglądów elektoratu partii lewicowych i 

ultrakonserwatywnych. Interpretacja taka mogłaby prowadzić do błędnego założenia, iż 

możliwa jest np. koalicja rządząca ugrupowań skrajnie lewackich ze skrajną prawicą (a 

przecież te elektoraty więcej dzieli niż łączy, co wcale nie wyklucza doraźnych, 

nieformalnych, wspólnych działań). 

Po trzecie badanie postaw politycznych może okazać się nieistotne z punktu 

przewidywalności zachowań politycznych, bo może dojść do gwałtownej zmiany np. 

czynnika emocjonalnego p.p. w związku z np. ważnym wydarzeniem społecznym czy 

międzynarodowym.   

Definiując postawy polityczne w sposób szczególny należy zwrócić uwagę na 

kategorię wartości. Jerzy Wiatr (Wiatr 1999: 297) proponuje nawet rozumienie wartość jako 

szczególnego rodzaju postawę polityczną.    

Zatem należy postawić sobie pytanie o zasadność badań postaw politycznych.  

Pomimo problemów badawczych to prawidłowe określenie postaw politycznych - przede 

wszystkim stosunku pomiędzy ugruntowanymi postawami politycznymi a chwilowymi lub 

pochopnymi - jest najważniejsze w przypadku prognozowania zachowań politycznych. 

Ustalenie jakie wartości w danej rzeczywistości politycznej są osią podziałów politycznych 

staje się jednym z wymiernych wyznaczników różnic w zachowaniach politycznych. 



3. Postawy polityczne a zachowania polityczne 

 

Gabriel Almond i Sidney Verba w swojej książce The civic kultur (1963) 

rozpropagowali pojęcie postaw politycznych. Należy zresztą podkreślić związek postaw 

politycznych z kulturą polityczną. Kultura polityczna kształtuje świadomość polityczną na 

którą składają się wiedza o mechanizmach politycznych, oceny polityczne, potrzeby których 

zaspokojenie jednostka wiąże bezpośrednio lub pośrednio z polityką.  

W ujęciu socjologicznym najważniejsze jest określenie postaw politycznych 

wpływających na aktywność lub bierność polityczną całych grup społecznych. „Tak więc z 

jeszcze większą siłą ujawnia się, że przekonania i postawy specyficzne dla poszczególnych 

grup społecznych kształtują życie społeczne i ich przekształcenie w przekonania i postawy 

polityczne przynależne tylko im. Zachowania polityczne są analizowane jako 

przystosowania, indywidualne i zbiorowe, pomiędzy systemem przekonań i postaw 

charakteryzujących każdą grupę z osobna i systemem wspólnym dla wszystkich grup, będący 

rezultatem ich interakcji w długim okresie ich trwania.”(Lagroye 2002: 410) W ten sposób 

postawy polityczne tworząc zachowania polityczne stają się czynnikiem współtworzącym 

kulturę polityczna, a co za tym idzie wchodzą w obszar socjalizacji politycznej.  Staje się to 

jeszcze jednym przyczynkiem do wzmocnienia tezy o niezbędności badań nad postawami 

politycznymi. Niemożliwe bowiem jest opisanie kultury politycznej czy określenie poziomu 

socjalizacji politycznej bez wiedzy o postawach politycznych kształtowanych przez takie 

czynniki jak tradycja, historia, religia, kultura prawna etc..  Bez p.p. nie można zrozumieć 

wyborów politycznych wyborców jak i masowych zachowań politycznych. 

 

4. Wpływ nowych mediów na kształtowanie się postaw politycznych 

 

Mówiąc o postawach politycznych należy odwołać się również do wpływu na nie 

nowych mediów elektronicznych. Sieci społeczne (przede wszystkim w postaci portali 

społecznościowych) odgrywają coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu poglądów 

politycznych, postaw a co za tym idzie wpływają na zachowanie polityczne. Socjalizacja 

polityczna, konstruowanie tożsamości politycznej, są coraz silniej budowane przez emocje, 

wiedzę i postawę wobec poglądów politycznych innych jednostek. „Zgodnie z teorią 

inteligencji emocjonalnej, emocjami, które mają szczególne znaczenie dla zachowań 

politycznych, są to entuzjazm [jego przeciwieństwo – przygnębienie] oraz strach [i jego 



przeciwieństwo – spokój]” (Castells  2013: 154).  Emocje w nowoczesnym społeczeństwie 

wpływają na ocenę polityczną poprzez dwie ścieżki reakcji: uczucia lojalności opartej na 

fundamencie przywiązania wobec lidera politycznego, ugrupowania politycznego, (partii 

politycznej) lub programu politycznego; i drugiej: krytycznego analizowania działalności i 

głoszonych narracji przez kandydujących w wyborach lub polityków danego ugrupowania. 

„Emocjonalny komponent poznania politycznego warunkuje skuteczność przetwarzania 

informacji związanych z poglądami i kandydatami”(Castells 2013: 155). Emocje rodzą 

mobilizację polityczną co jest podstawą wszystkich działań marketingu politycznego. „Ludzie 

są bardziej aktywni politycznie, kiedy w swoich sieciach społecznych doświadczają 

przyjaznego nastawienia i na odwrót sprzeczne poglądy w sieciach społecznych ograniczają 

uczestnictwo”(Castells 2013: 157). W sieciach społecznych mamy do czynienia również z 

ukrytymi i jawnymi postawami politycznymi. Często mogą być sprzeczne. Będzie to miało 

istotny wpływ obok dynamiki zmian postaw na próbę ich uchwycenia w celach badawczych. 

Choć wydaje się, że dwa najważniejsze uczucia kształtujące postawy w procesach 

politycznych strach i nadzieja (niezwykle ważna ze względu na wyjątkową zdolność umysłu 

ludzkiego do wyobrażania sobie przyszłości) są mniej istotne w wirtualu niż w realu (np. na 

ulicy trzeba się odważyć bronić swoich poglądy) to te dwa aspekty rzeczywistości politycznej 

uległy absolutnej fuzji. Realne zachowania polityczne są inicjowane na portalach, które 

wcześniej krystalizują postawy polityczne. Twittowane rewolucje (Wiosna Arabska, 

przebudzenie obywatelskie na Ukrainie w 2013roku ), globalne manifestacje (bunt hakerów), 

skuteczność akcji wyborczych w Internecie i w sieci komórkowej czy facebookowe 

„odrodzenia” regionalne (śląska, kaszubska) dobitnie wskazują na jeszcze jeden aspekt 

usieciownienia postaw politycznych – mobilizację polityczną w społecznościach sieciowych. 

W demokracji mobilizacja polityczna jest podstawowym miernikiem skuteczności 

politycznej.  Cały przekaz polityczny redukuje się do pobudzania emocji, które wpływają  i 

konstytuują postawę polityczną. Najważniejszymi dla budowania motywacji politycznej są 

strach i entuzjazm budzący nadzieję na lepsze jutro. To na ich pobudzaniu (z reguły skupiając 

się na jednej z nich, choć nie koniecznie) krystalizuje się przekaz reklamy politycznej. Należy 

podkreślić racjonalny wątek (pomijany często przez krytyków polityki emocjonalnej) 

uczuciowości zachowań politycznych. „Emocje jednocześnie wywołują rozumowanie, 

zrozumienie i mobilizują do działania w ramach dostarczanych przez skonstruowany przekaz. 

Jednak efekty przekazów emocjonalnych różnią się w zależności od kontekstu ich 

odbioru”(Castells 2013: 159).  

 



5. Postawy polityczne w demokracji 

 

Demokracja nie może istnieć bez konkretnej indywidualnej postawy politycznej 

większości obywateli. Jest to wiara w demokratyczny ustrój. To kulturotwórcza rola postawy 

politycznej prowadzącej do konkretnego zachowania politycznego. Dla systemu 

demokratycznego zabójcze jest rozczarowanie instytucjami demokracji jako takiej. Samuel P. 

Huntington wymienia cztery możliwe zachowania polityczne wywołane postawą braku wiary 

w instytucje demokratyczne: 

• bierność wynikająca z cynizmu, rezygnacji prowadząca do wycofania się z polityki; 

• sprzeciw wobec ugrupowań rządzących; 

• odrzucenie establiszmentu politycznego; 

• odrzucenie systemu demokratycznego dającego pole działania ugrupowaniom 

ekstremistycznym. (Huntington 2009: 268-27). 

Wiąże on te postawy i zachowania z „Trzecią falą demokratyzacji”, ale kondycja 

demokracji we wszystkich krajach o tym ustroju, brak zaufania do demokratycznych struktur 

w starych demokracjach nasuwa pytanie o zasadność takich jednoznacznych podziałów.  

Postawy polityczne związane są również ze zjawiskiem pamięci historycznej 

wpływającej na tożsamość kulturową i polityczną. Jak pisała w 2006 roku Barbara Szacka 

„… wzrostowi zainteresowań przeszłością sprzyja ożywienie życia politycznego i panujące w 

nim napięcia.” (Szacka 2006: 417) Socjolożka odwołuje się do badań obrazujących postawę 

Polaków wobec ZSRR w latach komunizmu, a więc wtedy gdy oficjalnie tworzono 

propagandę przyjaźni polsko-sowieckiej. Ponad 78% badanych potwierdzało rozmowy 

historyczne w kręgach rodzinnych. „We wszystkich tych rozmowach występowały tematy, o 

których oficjalne środki przekazu milczały: wojna z bolszewikami w 1920 roku, wywózki do 

ZSRR w okresie drugiej wojny światowej, mord polskich oficerów  w Katyniu, terror okresu 

stalinowskiego, działalność opozycyjna w latach siedemdziesiątych” (Szacka2006: 417). Nie 

dziwi za tym zupełnie różna od oczekiwanych przez władze PRL, prezentowana postawa 

względem ZSRR. Biorąc pod uwagę fakt, że postawy polityczne są matrycą zachowań 

politycznych i wyrażanych sądów politycznych zrozumiałym staje się powszechny 

antykomunizm Polaków znajdujący ujście w konkretnych zachowaniach masowych.  P.p. jest 

w tym szczególnym przypadku mierzalna poprzez pamięć historyczną, która jest 

emocjonalnym i niezbywalnym elementem kultury politycznej. Ale już na początku pierwszej 

dekady XXI wieku co jest naturalnym elementem uspokojenia politycznego, dokonały się 



zmiany w tworzeniu pamięci historycznej. W 2003 roku tylko 25% osób poniżej 30 roku 

deklarował zainteresowanie przeszłością. „Wyniki te wzmacniają tezy sformułowane na 

podstawie poprzednich badań: (1) że spadek zainteresowania przeszłością jest jednym z 

symptomów zmian współczesnej kultury oraz że (2) w momencie dogłębnych przemian 

politycznych i związanego z nimi ożywienia debat publicznych o podstawowych kwestiach 

politycznego bytu zbiorowości wzrasta zainteresowanie przeszłością” (Szacka 2006: 418). 

Imponderabilia, aksjologia, historia i tradycja a wiec kategorie nie wprost polityczne 

są najważniejsze  w kształtowaniu postaw politycznych. Tak jak w okresie dyktatury są one 

ważniejsze dla postaw niż działania instytucjonalne. Potwierdzają to badania socjologa 

polityki Jacka Raciborskiego, który przyznaje, że „Przez dwadzieścia lat demokracji postawy, 

które sprzyjają partycypacji obywateli w życiu politycznym, a w szczególności uczestnictwu 

w wyborach, nie stały się w znaczącym stopniu powszechniejsze” (Raciborski 2011: 97). 

Choć w okresie 2005-2007 stwierdzono zmniejszanie się postaw akceptujących działania 

niedemokratyczne w Polsce (Rogulska 2007: 269), to „Po październiku 2007 roku nastąpił 

także rekordowy wzrost akceptacji systemu demokratycznego” (Kolarska-Bobińska 2009: 

14).  

Postawy polityczne, opinia polityczna a wreszcie zachowanie polityczne w ustroju 

demokratycznym są najważniejszymi elementami zdobywania władzy we współczesnym 

świecie. Demokratyczna legislacja, głód partycypacji władzy, oczekiwania obywatelskie 

wobec władzy przedstawicielskiej w dobie zagęszczenia dyskursu politycznego wywołanego 

łatwym dostępem większości obywateli do dziennikarstwa obywatelskiego tworzą złudne 

przekonanie o sile postaw obywatelskich w polityce. A jednak demokracja XXI wieku 

zmierza - nie w kierunku partycypacji - ale raczej w stronę prowizoryczności, a nawet 

powierzchownej fasadowości. Z jednej strony kontrola społeczna nad politykami jest 

wzmocniona poprzez wszechobecność mediów, z drugiej społeczeństwo obywatelskie nie 

może być zredukowane do komentarzy politycznych na poziomie portali społecznościowych.  

Siła opinii publicznej nie zależy tylko od wolności słowa, która przeradza się w chaos opinii, 

ale od tych (właścicieli koncernów medialnych), którzy decydują o nadaniu danej informacji 

siły efektu wzmocnienia i jej wpływu na opinię. Otwartą kwestią pozostaje pytanie czy nowe 

nośniki informacji po okresie zrozumiałego zachwytu nowościami technicznymi nie zostaną 

w tworzeniu postaw politycznych skorygowane poprzez powrót do tradycyjnych instytucji 

społecznych - kształtujących wartości i emocje - jakimi jest rodzina i otoczenie społeczne 

jednostki.    

 



6. Podsumowanie 

 

Reasumując należy stwierdzić, że nie można zupełnie oddzielić opisu postaw 

politycznych od zachowania politycznego, opinii politycznych czy socjalizacji politycznej 

oraz kultury politycznej. Są to zjawiska polityczne lub stany zależne od siebie ale nie 

tożsame. Opinie (własne) się wyraża i słucha (innych). Zachowania polityczne możemy 

zobaczyć, wziąć w nich udział, obserwować je z boku. Zatem możemy je badać, określać, 

mierzyć jedne względem drugich. Oceniać zgodność deklarowanych opinii z zachowaniami 

politycznymi. 

Postawy politycznej ze względu na jej indywidualność, wchodzącą w intymną 

sferę psychicznych przeżyć i jej emocjonalność zobaczyć nie możemy. Postawa polityczna 

to ogólna dyspozycja do akceptowania pewnych wartości lub ich odrzucania. To najbardziej 

zindywidualizowany i wewnętrzny sposób zaistnienia w obszarze polityki (Brechon 2006: 

12). Postawa polityczna to najgłębsza i osobista autodefinicja polityczna jednostki. Stąd 

postawa polityczna jest pierwotna w stosunku do opinii i zachowania politycznego. Jest ich 

źródłem. Jest najbardziej osobistym przeżywaniem wartości politycznych. Jeśli ktoś jest z 

przekonania chrześcijaninem (lub wyznawcą innej religii) nie może świadomie głosować na 

partie głoszące chęć likwidacji wiary jako takiej i odwrotnie kto jest przywiązany do laickości 

państwa (mimo, że może sam być wierzący) świadomie nie zagłosuje na ugrupowanie 

domagające się wprowadzenia państwa wyznaniowego. Kto z przekonania jest za 

pluralizmem i demokracją nie zagłosuje za partią głoszącą jawnie stworzenie dyktatury. Ale 

ktoś kto na pierwszym miejscu w swojej hierarchii aksjologicznej będzie stawiał 

funkcjonalizm państwa, skuteczność instytucji państwowych może dla nich poświecić np. 

ideały pluralizmu. Zachowania polityczne czy opinie mogą być wypadkową innych postaw. 

Tak jak mogą być postawy absolutnie przeciwstawne tak mogą być postawy polityczne 

zbieżne lub niesprzeczne.  Patriotyzm nie wyklucza poszanowania innych. Miłość do „małej 

ojczyzny” nie musi skutkować tendencjami separatystycznymi. Postawy wobec np. wiary, 

humanizmu, kultury, nacjonalizmu, ksenofobii, tolerancji, wartości rodzinnych,  itp. mogą 

stać za wyborami politycznymi odległymi od deklarowanych sądów. Postawa polityczna jest 

wypadkową postaw wynikających z przyjętego lub oddziedziczonego światopoglądu. P. p. 

będzie zależna od tego jakie wartości jednostka uzna za kardynalne i niepodważalne, dla 

których inne wartości, choć też ważne, można poświęcić. 
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prof UŚ dr hab. Maria Tkocz 

Przemysł województwa śląskiego 

 

Przemysł jest działem gospodarki, którego działalność polega na wydobywaniu, 

pozyskiwaniu surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych oraz ich mechaniczno-

chemicznym przetwarzaniu w celu uzyskania wyrobów gotowych lub półproduktów. 

Głównymi cechami działalności przemysłowej jest używanie maszyn w toku przetwarzania 

surowców, podział pracy, masowość produkcji oraz koncentracja działalności wytwórczej na 

stosunkowo nie dużej powierzchni (hale produkcyjne)1. 

 

1. Przemysł województwa śląskiego na tle kraju 

 

Województwo śląskie należy do najlepiej rozwiniętych województw w Polsce. Jego 

udział w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2011 wynosił 13,0% i ustępował jedynie 

mazowieckiemu (22,3%). Sytuacja ta nie uległa zmianie od momentu wprowadzenia nowego 

podziału administracyjnego (1999). Również pod względem ogólnej liczby pracujących, która 

w roku 2011, wyniosła 1648,1 tys. osób, co stanowiło 11,8% pracujących w Polsce, 

województwo śląskie ustępowało jedynie mazowieckiemu (16,2%)2. 

Spośród wszystkich województw w Polsce, województwo śląskie wyróżnia się 

najwyższą liczbą zatrudnionych w przemyśle, która w roku 2011 wynosiła 472,7 tys. osób, co 

stanowiło 17,4% zatrudnionych w przemyśle Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 

wskaźnik ten wyniósł 102, co stawia województwo śląskie na pierwszym miejscu w kraju. 

Województwo śląskie należy również do czołówki (drugie miejsce po województwie 

mazowieckim) pod względem wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, która w 2011 roku 

wynosiła 207,0 mld zł tj. 18,2% produkcji przemysłowej Polski. Także pod względem 

nakładów inwestycyjnych na przemysł województwo zajmuje pierwsze miejsce wśród 

województw z wartością 13,5 mld zł, co stanowiło 17,6% nakładów na przemysł w Polsce. 

Również najwyższa była wartość brutto środków trwałych w przemyśle województwa 

śląskiego stanowiąca 18,0% ogólnej wartości brutto środków trwałych przemysłu Polski3. 

Przedstawione mierniki wskazują, że województwo śląskie jest najsilniej uprzemysłowionym 

                                                           
1 A. Runge, J. Runge, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, wyd. Videograf, Katowice 
2008, s. 287. 
2 Rocznik Statystyczny Województw 2012, wyd. GUS, Warszawa. 
3 Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. GUS, Warszawa 2012. 



regionem w Polsce, a proces jego intensywnej industrializacji trwa nieprzerwanie od ko

XVIII wieku. W procesie rozwoju przemysłu wykształciły si

okręgi przemysłowe: częstochowski

tradycyjne gałęzie przemysłu (tab. 1).

Tab. 1. Okręgi przemysłowe województwa katowickiego w 1957r. (Źródło: M. Grabania 1963, s. 

W okresie transformacji ustrojowej, czyli po roku 1989, okr

tradycyjnych gałęziach wytwórczo

Urynkowienie gospodarki spowodowało drastyczne ograniczenie popytu na niekiedy niskiej 

jakości produkty tradycyjnych gał

produkcyjnego niektórych nierentownych zakładów. Rozpo

przemysłu wiążący się z całkowit

przestarzałych technologicznie hut oraz powi

przetwórczych. Również przemysł włókienniczy nie sprost

międzynarodowej konkurencji i został poddany restrukturyzacji.

W okresie pierwszych lat istnienia województwa 

tradycyjnych wyrobów przemysłowych pozostał znacz

Województwo należ

spadającej wielkości produkcji krajowej. Spo

nastąpił wzrost produkcji oraz udziału w produkcji krajowej stali surowej, wyrobów 

                                                           
4 M. Grabania, Regiony przemysłowe województwa katowickiego, wyd. 

es jego intensywnej industrializacji trwa nieprzerwanie od ko

XVIII wieku. W procesie rozwoju przemysłu wykształciły się na obszarze 

stochowski, górnośląski, rybnicki i bielski4. Dominowały w nich 

ie przemysłu (tab. 1). 

Tab. 1. Okręgi przemysłowe województwa katowickiego w 1957r. (Źródło: M. Grabania 1963, s. 
270.) 

W okresie transformacji ustrojowej, czyli po roku 1989, okrę

ziach wytwórczości znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. 

Urynkowienie gospodarki spowodowało drastyczne ograniczenie popytu na niekiedy niskiej 

ci produkty tradycyjnych gałęzi, wymuszając konieczność likwidacji b

produkcyjnego niektórych nierentownych zakładów. Rozpoczął się proces restrukturyzacji 

 z całkowitą, bądź częściową likwidacją wyeksploatowanych kopal

przestarzałych technologicznie hut oraz powiązanych z nimi produkcyjnie zakładów 

 przemysł włókienniczy nie sprostał wymogom rynkowym i 

dzynarodowej konkurencji i został poddany restrukturyzacji. 

W okresie pierwszych lat istnienia województwa śląskiego (2000

tradycyjnych wyrobów przemysłowych pozostał znaczący (tab. 2). 

żało do czołowych producentów węgla kamiennego, mimo 

ci produkcji krajowej. Spośród tradycyjnych wyrobów w latach 2000

pił wzrost produkcji oraz udziału w produkcji krajowej stali surowej, wyrobów 

 

M. Grabania, Regiony przemysłowe województwa katowickiego, wyd. Śląsk, Katowice 1963.

es jego intensywnej industrializacji trwa nieprzerwanie od końca 

 na obszarze Śląskiego cztery 

Dominowały w nich 

 

Tab. 1. Okręgi przemysłowe województwa katowickiego w 1957r. (Źródło: M. Grabania 1963, s. 

ęgi przemysłowe o 

ólnie trudnej sytuacji. 

Urynkowienie gospodarki spowodowało drastyczne ograniczenie popytu na niekiedy niskiej 

 likwidacji bądź zmian profilu 

 proces restrukturyzacji 

 wyeksploatowanych kopalń, 

zanych z nimi produkcyjnie zakładów 

ał wymogom rynkowym i 

skiego (2000-2006) udział 

gla kamiennego, mimo 

ród tradycyjnych wyrobów w latach 2000-2006 

pił wzrost produkcji oraz udziału w produkcji krajowej stali surowej, wyrobów 

sk, Katowice 1963. 



walcowanych na gorąco, cementu i wapna. Wśród innych wyrobów wyróżniających się 

bardzo wysokim udziałem w produkcji krajowej należy wymienić produkcję samochodów 

(tab. 2). Znaczący udział w produkcji krajowej mają także produkty przemysłu spożywczego, 

jak tłuszcze, wędliny, piwo. Analiza wybranych produktów o wysokim i znaczącym udziale w 

gospodarce kraju wskazuje na rozwój tych dziedzin wytwórczości, które posiadają orientację 

rynkową (samochody, materiały budowlane, spożywcze, obuwie). Niepokojącą tendencją był 

wzrost produkcji wyrobów o charakterze surowcowym, który wskazuje na petryfikację 

starych struktur przemysłowych. 

 

Tab. 2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w województwie śląskim, dane za 2004 r. 
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego (2001, 

2007)). 
  

2. Struktura pracujących i produkcji sprzedanej przemysłu 

 

Tendencje zmian w przemyśle odzwierciedla struktura pracujących i struktura 

produkcji sprzedanej przemysłu. Dostępne dane statystyczne Urzędu Statystycznego 



dotyczące przemysłu umożliwiaj

kopalnictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energi

elektryczną, gaz i wodę. Z tej ostatniej sekcji w nowej klasyfikacji gospodarki narodowej 

wyodrębniono sekcję: Dostawa wody, gospodarowanie 

Likwidacja niektórych zakładów b

obiektów przemysłowych, wywarły istotny wpływ na stan zatrudnienia w przemy

województwa. Ogólna liczba pracuj

powyżej 9 osób obniżyła się w latach 2000

miał miejsce w sekcji górnictwo, w której liczba pracuj

24,3%. Obniżenie liczby pracuj

zaopatrywanie w energię elektryczn

przetwórstwa przemysłowego w strukturze pracuj

3). 

Tab. 3. Pracujący w przemyśle województwa śląskiego według sekcji i działów *liczba pracujących 
nie jest tożsama z liczbą zatrudnionych **łącznie z sekcją dostawa wody, gospodarowanie ściekami 

i odpadami, rekultywacja (Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 
Województwa Śląskiego (2001, 2012) i Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego 2012.). 

liwiają jego analizę w ramach trzech sekcji tj. górnictwa i 

kopalnictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energi

. Z tej ostatniej sekcji w nowej klasyfikacji gospodarki narodowej 

ostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja.

Likwidacja niektórych zakładów bądź wydziałów, a także lokowanie nowych 

obiektów przemysłowych, wywarły istotny wpływ na stan zatrudnienia w przemy

województwa. Ogólna liczba pracujących w przemyśle, w zakładach zatrudniaj

 w latach 2000-2011 z 494,1 tys. do 448,3 tys. Najwy

miał miejsce w sekcji górnictwo, w której liczba pracujących obniżyła si

enie liczby pracujących w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i 

 elektryczną, gaz i wodę było niewielkie (tab. 3) a udział 

przetwórstwa przemysłowego w strukturze pracujących wykazał tendencje wzrostowe (tab. 

e województwa śląskiego według sekcji i działów *liczba pracujących 
nie jest tożsama z liczbą zatrudnionych **łącznie z sekcją dostawa wody, gospodarowanie ściekami 

i odpadami, rekultywacja (Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 
ewództwa Śląskiego (2001, 2012) i Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego 2012.). 

 w ramach trzech sekcji tj. górnictwa i 

kopalnictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię 

. Z tej ostatniej sekcji w nowej klasyfikacji gospodarki narodowej 

ciekami i odpadami, rekultywacja. 

e lokowanie nowych 

obiektów przemysłowych, wywarły istotny wpływ na stan zatrudnienia w przemyśle 

le, w zakładach zatrudniających, 

2011 z 494,1 tys. do 448,3 tys. Najwyższy spadek 

yła się o 38 tys., tj. o 

w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i 

 było niewielkie (tab. 3) a udział 

cych wykazał tendencje wzrostowe (tab. 

 

e województwa śląskiego według sekcji i działów *liczba pracujących 
nie jest tożsama z liczbą zatrudnionych **łącznie z sekcją dostawa wody, gospodarowanie ściekami 

i odpadami, rekultywacja (Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 
ewództwa Śląskiego (2001, 2012) i Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego 2012.).  



Szczegółowa analiza pracujących w przemyśle w sektorze przedsiębiorstw wskazuje, 

że w całym okresie istnienia woj. śląskiego dominującym działem jest górnictwo i 

wydobywanie, mimo spadku pracujących o blisko jedną czwartą (tab. 3). Spośród działów 

przetwórstwa przemysłowego największy wzrost pracujących nastąpił w dziale produkcja 

pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. W 2011 roku, w tym dziale pracowało blisko 

50 tys. osób, co stanowiło 11,1% ogółu pracujących w przemyśle. Drugim działem, który 

wykazał dużą dynamikę wzrostu pracujących była produkcja wyrobów gumowych i z 

tworzyw sztucznych. Liczba pracujących wzrosła w tym dziale w latach 2000-2011 o blisko 8 

tys. Wzrost pracujących w tym dziale wiąże się ściśle z produkcją komponentów do produkcji 

samochodów, jak również zastępowaniem coraz częściej wyrobów metalowych wyrobami z 

tworzyw sztucznych. Trzecim działem o wysokiej dynamice pracujących była produkcja 

wyrobów z metali. Liczba pracujących wzrosła o prawie 6 tys. Niewielki wzrost o 0,5 tys. 

nastąpił w dziale produkcja urządzeń elektrycznych. Pozostałe działy charakteryzowały się 

spadkiem pracujących. Największy spadek miał miejsce w produkcji maszyn i urządzeń – o 

blisko 23 tys. (tab. 3). 

W strukturze produkcji sprzedanej przemysłu wyraźnie dominuje przetwórstwo 

przemysłowe, którego udział wyniósł w 2011 roku i w ciągu pierwszych lat XXI wieku, 

charakteryzował się wzrostem. Spadek udziału w strukturze produkcji sprzedanej nastąpił w 

górnictwie oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę. Spośród 

działów przetwórstwa przemysłowego najwyższy wzrost wartości produkcji sprzedanej 

nastąpił w produkcji pojazdów samochodowych – o 36,1 mld. Spowodowało to dominację 

tego działu w przetwórstwie przemysłowym sięgającą 25%. Istotny wzrost wartości produkcji 

sprzedanej nastąpił także w produkcji metali i wyrobów z metali (tab. 4). 

Rozwój przemysłu samochodowego jest korzystny dla województwa ponieważ 

tworzy nowe miejsca pracy i generuje tzw. efekty mnożnikowe, czyli pociąga za sobą rozwój 

innych działów wytwórczości lub usług. Każde miejsce pracy związane z produkcją 

samochodów tworzy 7-8 miejsc pracy w gałęziach przemysłu kooperującego i 15 miejsc 

pracy w pozostałych działach gospodarki, zwłaszcza w usługach (stacje benzynowe, 

warsztaty naprawcze)5. 

Produkcja samochodów pozostaje nadal synonimem nowoczesności z punktu 

widzenia techniki, technologii i organizacji procesu produkcji stymulując w tym zakresie 

                                                           
5 K. Wiedermann, Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa 
śląskiego, w: Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się 
otoczenia, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Warszawa-Kraków 2008, s. 93-108. 



gałęzie przemysłu z nią współpracujące, a dostarczające stali, tworzyw sztucznych, opon, 

szyb, lakierów itp. Dlatego też takie działy jak produkcja wyrobów z metali, produkcja 

wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych osiągnęły w czasie istnienia województwa 

śląskiego bardzo wysoką dynamikę (tab. 4). Najniższą dynamikę wzrostu produkcji 

sprzedanej osiągnął dział produkcja maszyn i urządzeń, który charakteryzował się 

równocześnie największym spadkiem liczby zatrudnionych (tab. 4). 

 

Tab. 4. Produkcja sprzedana przemysłu województwa śląskiego w cenach bieżących. (*w roku 2000 
produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ** łącznie z sekcją „Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami, rekultywacja”); (Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik 
Statystyczny Województwa Śląskiego (2001, 2012) i Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego 

2012.).  

 

3. Charakterystyka głównych sekcji przemysłu 

 

3.1. Górnictwo 

 

Województwo śląskie, a zwłaszcza jego centralna część, określana jako Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, jest głównym obszarem eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. 



Regularne wydobywanie węgla rozpoczęto w połowie XVIII wieku, między innymi w 

czynnej do dziś kopalni „Murcki”. Od tej pory rosło wydobycie węgla, a wraz z nim 

przybywało kopalń. W okresie powojennym rozpoczęto budowę 24 nowych kopalń, w tym 

najmłodszą, oddaną do użytku w 1995 roku kopalnię „Budryk” w Ornontowicach. Nowe 

kopalnie miały przede wszystkim zapewnić szybki wzrost wydobycia, toteż w latach 

powojennych wydobycie węgla systematycznie rosło osiągając maksimum – 201 mln ton w 

1979 roku. Przez kilka następnych lat wydobycie utrzymywało się na podobnym poziomie – 

około 190-192 mln ton. 

Spadek produkcji początkowo stopniowy, później gwałtowny zaznaczył się od roku 

1989. W 2011 roku wydobyto w Polsce 76,5 mln ton, z czego 66,9 mln ton, czyli 87,5% 

pochodziło z województwa śląskiego. Wielowiekowa eksploatacja węgla kamiennego 

spowodowała znaczne wyczerpanie istniejących złóż. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 

roku, w czynnych kopalniach węgla kamiennego znajdowało się 15,7 mln ton zasobów 

bilansowych oraz 11,1 mln ton zasobów pozabilansowych węgla. Średnia wystarczalność 

tych zasobów wynosi ok. 40 lat. Wydobyciem węgla kamiennego w województwie śląskim 

zajmują się trzy główne podmioty tj. Kompania Węglowa S.A., będąca największą firmą 

górniczą w Europie, Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa 

S.A. będąca największym producentem węgla koksowego w Polsce i Unii Europejskiej. 

Kompania Węglowa S.A. w Katowicach jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa 

utworzoną 1 lutego 2003. W jej skład wchodziły wówczas 23 kopalnie funkcjonujące 

wcześniej w strukturze 5 spółek węglowych, tj. Bytomskiej, Gliwickiej, Rudzkiej, Rybnickiej 

i Nadwiślańskiej. W 2012 roku w wyniku likwidacji liczba kopalń została ograniczona do 15. 

Zatrudniają one ok. 57 tys. osób. W skład kompanii wchodzą następujące kopalnie: KWK 

„Bielszowice”, KWK „Bobrek-Centrum”, KWK „Bolesław Śmiały”, KWK „Brzeszcze”, 

KWK „Chwałowice”, KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Jankowice”, KWK „Knurów-

Szczygłowice”, KWK „Marcel”, KWK „Piast”, KWK „Piekary”, KWK „Pokój”, KWK 

„Rydułtowy-Anna”, KWK „Sośnica-Makoszowy”, KWK „Ziemowit”. Kopalnie te 

zlokalizowane są głównie w centralnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a ich 

pola górnicze znajdują się miedzy innymi na obszarze Bytomia, Zabrza, Rudy Śląskiej, 

Mikołowa, Łazisk, Bierunia, Lędzin, a także w okolicach Rybnika. W większości z nich 

eksploatacja trwa od ponad dwóch wieków, toteż złoża są w dużym stopniu wyczerpane. Stąd 

proces sukcesywnej likwidacji kopalń. 

W roku 2006 kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej wydobyły łącznie 50 

mln ton węgla, co stanowiło 53% wydobycia krajowego. Aktualnie zdolność wydobywcza 



kopalń wynosi ok. 40 mln ton rocznie. Proces łączenia kopalń spowodował, że kopalnie są 

zakładami dużymi zarówno pod względem wydobycia, jak i zatrudnienia. Do największych 

należą: „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica-Makoszowy”, „Piast”, „Ziemowit” zatrudniające 

od 4,5 do 6,5 tys. osób, a wydobywające od 16 do 18 ton węgla na dobę. Większość kopalń 

produkuje węgle energetyczne, a niektóre także koksowe („Bielszowice”, „Halemba”). 

Najmniejszą pod względem zatrudnienia kopalnią jest „Bolesław Śmiały” w Łaziskach 

Górnych. Liczba pracowników kształtuje się na poziomie ok. 1700 osób, a wydobycie 

dobowe w granicach 6-7 tys. ton. 

Katowicki Holding Węglowy S.A. powstał 29 czerwca 1993 roku w wyniku 

połączenia jedenastu kopalń będących Spółkami Akcyjnymi Skarbu Państwa. W skład 

utworzonej Spółki weszły kopalnie: KWK „Katowice”, KWK „Kleofas”, KWK „Murcki”, 

KWK „Mysłowice”, KWK „Śląsk”, KWK „Niwka-Modrzejów”, KWK „Wesoła”, KWK 

„Wieczorek”, KWK ”Wujek”, KWK „Staszic”, KWK „Kazimierz-Juliusz”. 

Założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a siedzibą miasto 

Katowice. W okresie funkcjonowania holdingu nastąpiły istotne zmiany organizacyjne, 

których celem było ograniczenie liczby kopalń. Następowało to poprzez łączenie 

sąsiadujących pól górniczych. I tak w 1996 roku kopalnie „Katowice” i „Kleofas” zostały 

połączone przyjmując nazwę „Katowice-Kleofas”. W tym samym roku KWK „Niwka–

Modrzejów” oraz KWK „Kazimierz-Juliusz” przekształcone zostały w spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. W 1999 postawiono w stan likwidacji KWK „Katowice-Kleofas”, czyli 

dawną kopalnię „Katowice” oraz KWK „Niwka-Modrzejów”. Ostateczne zakończenie 

wydobycia w KWK „Katowice-Kleofas” nastąpiło w listopadzie 2004 roku, a kopalnię 

postawiono w stan likwidacji. 1 stycznia 2005 roku, połączono kopalnie KWK „Śląsk” i 

„Wujek” w jeden zakład górniczy pod nazwą KWK „Wujek”, a 1 stycznia 2007 roku, 

podobne działania objęły kopalnie „Mysłowice” i „Wesoła” tworząc centrum wydobywcze 

„Mysłowice-Wesoła”. 1 stycznia 2009 roku, kopalnie „Murcki” i „Staszic” połączone zostały 

w jeden zakład górniczy o nazwie KWK „Murcki-Staszic”. 

W wyniku dokonanych zmian w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w 

roku 2011 wchodziły cztery kopalnie: KWK „Murcki-Staszic”, KWK „Mysłowice-Wesoła”, 

KWK „Wieczorek”, KWK „Wujek”. W kopalniach tych zatrudnionych jest ok. 19 tys. osób. 

Obszar górniczy Katowickiego Holdingu Węglowego w 2010 roku, wyniósł 175,34 km2, a 

zasoby operacyjne ok. 540 mln. ton. Roczne wydobycie węgla w roku 2010, wynosiło12,3 

mln ton, natomiast dzienne wydobycie ok. 49 tys. ton. Kopalnią o największych zasobach 

operacyjnych (300,5 mln ton), największym zatrudnieniu (6,5 tys.) i największym wydobyciu 



rocznym (2010) wynoszącym 4,3 mln ton jest KWK „Murcki-Staszic”, której początki 

eksploatacji sięgają 1740 roku (kopalnia Murcki). Do najstarszych kopalń Katowickiego 

Holdingu Węglowego należy także KWK „Wieczorek” założona w roku 1835, której roczne 

wydobycie wynosi ok. 1,7 mln ton (2010) oraz kopalnia „Mysłowice”, której budowę 

rozpoczęto w 1837 roku. W roku 2007 została połączona z o wiele młodszą kopalnią 

„Wesoła”, której początki eksploatacji sięgają 1914 roku. Z końca XIX wieku (1899) 

pochodzi kopalnia „Wujek” zatrudniająca ok. 4,5 tys. osób i wydobywająca rocznie ok. 2,7 

mln ton węgla. 

Katowicki Holding Węglowy wchodzi w skład Katowickiej Grupy Kapitałowej, do 

której należy także KWK „Kazimierz-Juliusz”, jedyna kopalnia zlokalizowana w Sosnowcu z 

przewidywaną eksploatacją węgla do 2019 roku. Jej początki sięgają 1874 roku. Większość 

kopalń holdingu to kopalnie wydobywające węgiel kilkadziesiąt lat, toteż złoża ich są w 

znacznym stopniu wyczerpane powodując trudności eksploatacyjne i w perspektywie 

konieczność ich likwidacji.  

Jastrzębska Spółka Węglowa, której siedziba mieści się w Jastrzębiu-Zdroju 

została utworzona 1 kwietnia 1993 roku. W jej skład wchodzą 4 kopalnie: KWK „Borynia-

Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Krupiński” w Suszcu, KWK „Pniówek” w 

Pawłowicach oraz najmłodsza kopalnia w Polsce – KWK „Budryk” w Ornontowicach. W 

2012r. w kopalniach JSW wydobyto 9,5 mln ton węgla koksowego oraz 4,0 mln ton węgla 

energetycznego. Spółka zatrudniała w 2012 roku ok. 22 tys. osób. 

Kopalnia „Zofiówka-Borynia-Jastrzębie” powstała w wyniku połączenia wcześniej 

istniejących kopalń Zofiówki, Borynii oraz Jas-Mos zlokalizowanych na obszarze Jastrzębia i 

sąsiednich gmin. Najstarszą spośród wymienionych kopalń jest kopalnia Jas-Mos, której 

początki eksploatacji sięgają 1955 roku. Budowę kopalni Borynia oraz Zofiówka rozpoczęto 

w 1962 roku, a w roku 2011 nastąpiło ich połączenie. Natomiast w roku 2013 obie kopalnie 

połączono z KWK „Jas-Mos”. Kopalnie charakteryzują się wysokim dobowym wydobyciem 

kształtującym się w granicach 9,5-11 ton na dobę. Kopalnia „Pniówek”, położona na terenie 

gminy Pawłowice, była budowana w latach 1963-1974. Wyróżnia się zarówno wysokim 

dobowym wydobyciem, ok. 11,6 tys. ton, jak i dużą głębokością eksploatacji sięgającą 1000 

metrów. Początki budowy kopalni „Krupiński” w Suszcu sięgają 1976 roku. Należy ona do 

kopalń o znacznej głębokości eksploatacji sięgającej 800 metrów, a wydobycie dobowe 

wynosi ok. 5 tys. ton. Najmłodszą kopalnia Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest „Budryk” w 

Ornontowicach, budowana w latach 1978-1994, a oddana do eksploatacji w 1995 roku. 

Wydobywa dobowo ok. 12 tys. ton węgla, a głębokość eksploatacji przekracza 1000 metrów. 



Oprócz wymienionych 

trzech dużych producentów węgla 

kamiennego na obszarze 

województwa śląskiego funkcjonują 

trzy kopalnie prywatne. Są to 

„Siltech” Sp. z o.o. w Zabrzu, 

kopalnia „Sobieski” w Jaworznie 

należąca do Południowego 

Koncernu Energetycznego oraz 

Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” 

Sp. z o.o. w Czechowicach-

Dziedzicach, którego właścicielem 

jest „Energyticky’ a prumyslowy 

holding a.s.” czołowej czeskiej 

grupy działającej w sektorze 

energetycznym. Przedsiębiorstwo 

„Silesia” zatrudnia ok. 1,6 tys. osób 

a roczne wydobycie wynosi ok. 1-

1,2 mln ton.  

Analizując strukturę przestrzenną górnictwa województwa śląskiego zauważa się jej 

trwałość w zasadniczych rysach przy jednoczesnej likwidacji niektórych kopalń, zwłaszcza w 

części wschodniej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (Sosnowcu, Czeladzi, Dąbrowie 

Górniczej, Jaworznie, Wojkowicach), w części centralnej (Bytomiu, Siemianowicach 

Śląskich, Katowicach, Zabrzu, Gliwicach i Rudzie Śląskiej), a także w Rybnickim Okręgu 

Węglowym. W większości były one wcześniej poddane wieloletniej, a nawet wielowiekowej 

eksploatacji („Wawel” w Rudzie Śląskiej, „Rozbark” w Bytomiu, „Chorzów” w Chorzowie, 

„Zabrze” w Zabrzu), a ich pola górnicze znajdowały się w filarach ochronnych, toteż 

eksploatacja była ograniczona (ryc. 1). 

Aktualnie w województwie śląskim węgiel wydobywa 27 kopalń węgla kamiennego 

czyli o ponad połowę mniej w porównaniu z końcowym okresem gospodarki socjalistycznej 

(1989), kiedy to funkcjonowało 70 kopalń. Największymi ośrodkami górniczymi od wielu lat 

są: Katowice, gdzie czynne są trzy kopalnie: „Wujek” „Staszic-Murcki” i „Wieczorek”; Ruda 

Śląska również z trzema kopalniami: „Bielszowice”, „Pokój”, „Halemba-Wirek” oraz 

Ryc. 1. Ośrodki górnictwa węgla kamiennego w 
województwie śląskim (Źródło: Opracowanie własne). 



Jastrzębie-Zdrój, gdzie funkcjonuje jedna kopalnia „Borynia

oddziałami. W wyniku procesów restruktu

Zagłębia Górnośląskiego czynna jest zazwyczaj jedna kopalnia, chocia

administracyjnych miasta mog

Piekary Śląskie). 

 

3.2. Przetwórstwo przemysłowe

 

W skład sekcji przetwórstwa przemysłowego wchodz

różnorodne dziedziny wytwórczo

zatrudnionych i najwyższej warto

Wśród sekcji przetwórstwo przemysłowe najwy

równocześnie najwyższą warto

samochodowych, przyczep i naczep. Wi

śląskim światowych producentów samochodów takich jak „Fiat” czy „General Motors” oraz 

firm związanych z przemysłem samochodowym spo

„Fiat Powertrain Technologies Poland”, „TRW”, „Magneti Marelli”, „ Hutchinson”, „Nexteer 

Automotive” i „Tenneco Automotive” (tab. 5).

Tab. 5. Największe przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego województwa śląskiego. (Źródło: 

Zdrój, gdzie funkcjonuje jedna kopalnia „Borynia-Zofiówka-Jastrz

oddziałami. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych i likwidacji, w pozostałych miastach 

skiego czynna jest zazwyczaj jedna kopalnia, chocia

administracyjnych miasta mogą znajdować się pola górnicze kilku kopal

emysłowe 

W skład sekcji przetwórstwa przemysłowego wchodzą 24 działy obejmuj

norodne dziedziny wytwórczości. Najważniejsze z nich, o najwi

szej wartości produkcji sprzedanej przedstawiono w tab. 3 i 4.

sekcji przetwórstwo przemysłowe najwyższą liczb

 wartością produkcji sprzedanej wyróżniała się produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep. Wiąże się to z faktem lokalizacji w województwie 

oducentów samochodów takich jak „Fiat” czy „General Motors” oraz 

zanych z przemysłem samochodowym spośród których należy wymieni

„Fiat Powertrain Technologies Poland”, „TRW”, „Magneti Marelli”, „ Hutchinson”, „Nexteer 

eco Automotive” (tab. 5). 

Tab. 5. Największe przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego województwa śląskiego. (Źródło: 
Lista 500 – Polityka 2013). 

Jastrzębie” z trzema 

ryzacyjnych i likwidacji, w pozostałych miastach 

skiego czynna jest zazwyczaj jedna kopalnia, chociaż w granicach 

kilku kopalń (Bytom, Zabrze, 

 24 działy obejmujące 

niejsze z nich, o największej liczbie 

ci produkcji sprzedanej przedstawiono w tab. 3 i 4. 

 liczbą pracujących, a 

 produkcja pojazdów 

 to z faktem lokalizacji w województwie 

oducentów samochodów takich jak „Fiat” czy „General Motors” oraz 

y wymienić „Isuzu”, 

„Fiat Powertrain Technologies Poland”, „TRW”, „Magneti Marelli”, „ Hutchinson”, „Nexteer 

 

Tab. 5. Największe przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego województwa śląskiego. (Źródło: 



Największymi ośrodkami przemysłu samochodowego są Tychy, Gliwice, Bielsko-

Biała. W 2006 roku, ok. 51% samochodów wyprodukował w Polsce „Fiat” w zakładzie w 

Tychach i ok. 27% „General Motors” reprezentowany przez zakład „Opel Polska”. 

Drugie miejsce pod względem wielkości produkcji sprzedanej w województwie 

śląskim zajmuje produkcja metali i wyrobów z metalu, której udział w produkcji sprzedanej 

wyniósł w roku 2011, 21,9% a w strukturze pracujących 15,3% (tab. 3 i 4). W tej grupie 

czołową pozycję zajmują producenci związani z hutnictwem żelaza wytwarzający m.in. 

surówkę, stal, wyroby walcowane, a także firmy przetwarzające te produkty. Największym 

producentem zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim jest „Arcelor Mittal”. Na 

obszarze województwa śląskiego zlokalizowane są cztery huty należące do tego producenta. 

Są to: pochodząca z lat 70. XX wieku największa w regionie huta „Katowice” w Dąbrowie 

Górniczej, huta „Cedler” w Sosnowcu, której początek działalności przypada na rok 1902, 

huta „Florian” w Świętochłowicach powstała w 1828 roku, oraz huta „Królewska” w 

Chorzowie, której geneza sięga 1798 roku. Oprócz nich do spółki „Arcelor Mittal” należy 

huta w Krakowie (dawniej im. Lenina, później Sendzimira) oraz huta w Warszawie. 

Produkcją różnorodnych wyrobów hutniczych jak: szyny kolejowe, taśmy, blachy stalowe, 

pręty i druty zbrojeniowe, rury, obręcze, żelazostopy zajmują się także inni producenci w 

województwie, jak: „CMC Zawiercie” S.A., huta „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej, „ISD 

Huta Częstochowa”, huta „Batory” w Chorzowie, huta „Łabędy” w Gliwicach, huta 

„Łaziska” w Łaziskach Górnych, huta „Pokój” w Rudzie Śląskiej oraz Walcownia Metali 

„Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach. Producentów metali reprezentują także zakłady 

zajmujące się przetwórstwem metali nieżelaznych jak Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” i 

Z.M. „Silesia” w Katowicach (tab. 6). Niektóre huty zostały zlikwidowane bądź znajdują się 

w stanie upadłości. Do takich należy huta „1-go Maja” w Gliwicach, huta „Zygmunt” w 

Bytomiu, huta „Jedność” w Siemianowicach, huta „Baildon” w Katowicach, huta „Buczek” w 

Sosnowcu. Zlikwidowano również, zlokalizowaną w centrum regionu, czyli w Katowicach-

Szopienicach hutę metali nieżelaznych. 

Potrzeby hutnictwa w zakresie dostaw koksu zaspakajają Koksownia „Przyjaźń” w 

Dąbrowie Górniczej i Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., „Bo-Carbo” w Bytomiu oraz 

Koksownia „Częstochowa Nowa”. Na potrzeby górnictwa, hutnictwa i energetyki pracują 

zlokalizowane w województwie zakłady produkujące maszyny i urządzenia do wymienionych 

działalności. 



Tab. 6. Największe przedsiębiorstwa produkcji metali w województwie śląskim, 
2006r.(Źródło: Lista 500 

Należą do nich między innymi: „Bumar

Fabryka Maszyn Elektrycznych, Fabryka Sprz

„Fasing” S.A. w Katowicach, Grupa „Famur” w 

górnictwa, „Ryfama” S.A. w Rybniku, „Tagor” w 

zmechanizowane obudowy 

przenośnikach dla przemysłu wydobywczego. W pierwszej dekadzie 

rozwijają także inne branże przemysłu elektromaszynowego, jak produkcja ło

Polska” w Sosnowcu) kotłów fluidalnych („Foster Wheeler Energy Fakop”) wagonów 

tramwajowych, wagonów metra, autobusów szynowych („Konstal” przej

„GEC ALSTOM”), konstrukcji metalowych („Mostostal Zabrze”) sprz

(Zakłady Mechaniczne „Bumar

(„Metalchem” w Gliwicach), produkcja kotłów przemysłowych („Rafako” w 

produkcja silników okrętowych („Zgoda” w 

(„GZUT" w Gliwicach). 

Dobrze rozwijającymi si

takie jak produkcja materiałów budowlanych, zwłaszcza cementu i szkła, wy

sanitarnych, tworzyw sztucznych. Do wiod

Polska” w Dąbrowie Górniczej, Huta Szkła „Guardian” w 

Tab. 6. Największe przedsiębiorstwa produkcji metali w województwie śląskim, 
2006r.(Źródło: Lista 500 – Polityka 2013). 
dzy innymi: „Bumar-Łabędy” w Gliwicach, „Damel” D

Fabryka Maszyn Elektrycznych, Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa 

„Fasing” S.A. w Katowicach, Grupa „Famur” w Katowicach - produkuj

górnictwa, „Ryfama” S.A. w Rybniku, „Tagor” w Tarnowskich Górach

ścianowe, „Mifama” w Mikołowie - specjalizuj

nikach dla przemysłu wydobywczego. W pierwszej dekadzie XXI wieku dobrze 
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„Zawiercie” specjalizująca się w szkle kryształowym, Zakłady Ceramiki Łazienkowej „Roca” 

w Gliwicach oraz Ceramika „Pilch” w Jasienicy. 

W strukturze produkcji sprzedanej województwa śląskiego ważne miejsce zajmuje 

produkcja artykułów spożywczych i napojów. O wysokiej i rosnącej pozycji tego działu 

decyduje w dużym stopniu wielobranżowość i rozproszenie tej dziedziny wytwórczości. 

Można tu wyróżnić zarówno zakłady duże jak browary, jak i małe np. lokalne zakłady 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Do czołowych producentów związanych z tą branżą należą 

browary: Żywiec wraz z browarem w Cieszynie, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

Żywiec oraz browar w Tychach należący do Kompanii Piwowarskiej. Intensywnie rozwija się 

produkcja napojów bezalkoholowych i wód mineralnych. Czołowe marki wód 

produkowanych w województwie śląskim to: Żywiec-Zdrój produkowana w Węgierskiej 

Górce, Ustronianka w Ustroniu, Jurajska produkowana w Myszkowie oraz Złoty Potok 

produkowana w miejscowości o tej samej nazwie. Z zakładów produkujących alkohole należy 

wymienić Śląską Wytwórnię Wódek Gatunkowych w Bielsku-Białej. 

Dobrze rozwija się przemysł tłuszczowy z wiodącymi zakładami w Katowicach i 

Bielsku-Białej, przemysł mięsny dzięki uruchomieniu w Sosnowcu dużych zakładów 

mięsnych „Duda-Bis”, Zakładom Mięsnym Silesia S.A. w Katowicach, Zakładom 

Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania oraz najmłodszym zakładom uruchomionym w 2006 

roku, w Tychach – Hilton Foods Poland, a także dzięki wielu małym firmom zlokalizowanym 

w całym regionie. Do licznej grupy producentów artykułów spożywczych, rozproszonych w 

całym województwie, należą spółdzielnie produkujące przetwory mleczne. Duże zakłady tej 

branży znajdują się między innymi w Raciborzu, Sosnowcu, Żywcu, Bieruniu (firma 

„Danone”). Duży zakład produkujący sery, głównie topione, „Sertop” znajduje się w 

Tychach. Ważnym ośrodkiem przemysłu spożywczego jest Ustroń, w którym w 1990 roku, 

rozpoczęła działalność firma „Mokate” specjalizująca się w produkcji kawy, herbaty, 

czekolady do picia oraz śmietanki do kawy. Drugi zakład tej firmy wybudowano w latach 

2000-2005 na obszarze wchodzącym w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Tradycyjnym ośrodkiem produkcji słodyczy, zwłaszcza znanych Prince Polo jest 

Cieszyn, a także Skoczów (Trumph Mauxion Chocolates Sp. z o.o.) i Racibórz („Mieszko”). 

W całym regionie można spotkać drobne zakłady cukiernicze i piekarnicze starające się 

pozyskać klientów nie tylko z najbliższej okolicy. 

Ważnym rodzajem działalności rozwijającym się z różnym natężeniem na obszarze 

całego województwa jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Szczególnie dużo firm działa w 

rejonie Częstochowy oraz w powiecie kłobuckim. Są to przeważnie zakłady przetwórstwa 
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przestrzenną należy zwrócić uwagę na olbrzymie zróżnicowanie wielkości ośrodków według 

liczby pracujących, zarówno wśród gmin wiejskich, jak i miejskich. Największymi 

ośrodkami, w których pracuje powyżej 30 tys. osób, są: Katowice, Częstochowa oraz Bielsko-

Biała. Tak duże skupienie pracujących w tej sekcji, w wymienionych miastach wiąże się z 

dużą różnorodnością branż przemysłowych występujących w tych ośrodkach. Kolejnymi 

ośrodkami przetwórstwa przemysłowego są Gliwice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, Tychy, 

Zabrze i Żywiec. W granicach od 5000 do 10000 osób pracuje w działalności produkcyjnej w 

Bytomiu, Chorzowie, Czechowicach-Dziedzicach, Myszkowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, 

Rybniku, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach i Zawierciu (ryc. 2). 

Działalność produkcyjna rozwijana jest także na obszarach gmin wiejskich. 

Największymi ośrodkami są gminy: Poczesna, Jasienica i Rędziny, w których liczba 

pracujących kształtuje się od 2,0 do 2,3 tys. osób. Natomiast najmniej osób tj. w przedziale 

40-80 osób pracuje w działalności produkcyjnej w gminach wiejskich: Irządze, Koniecpol, 

Kornowac, Koszarawa, Lelów, Boronów, Rudziniec, Starcza. 

 

3.3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

 

Udział tej sekcji w strukturze przemysłu województwa śląskiego w latach 2000-2011 

charakteryzował się znacznym spadkiem pracujących (tab. 3), który wynosił 5,5 tys. 

Spadkiem charakteryzował się również udział tej sekcji w strukturze produkcji sprzedanej 

przemysłu województwa (tab. 4), mimo wzrostu wartości produkcji sprzedanej o 10 mln zł. 

Energię elektryczną i cieplną wytwarzają elektrownie, elektrociepłownie i 

ciepłownie (ryc. 3). Głównym paliwem, które się w nich wykorzystuje w województwie 

śląskim jest węgiel kamienny. Największą elektrownią w województwie jest, oddana do 

użytku w latach 1972-78, elektrownia „Rybnik” o zainstalowanej mocy 1775 MW. Drugą 

dużą elektrownią jest „Jaworzno III”, działająca od 1976r. o zainstalowanej mocy 1345 MW, 

trzecią – elektrownia Łaziska o mocy 1155 MW. Spośród pozostałych elektrowni należy 

wymienić rozbudowywaną niedawno „Łagiszę” w Będzinie o mocy 840 MW oraz „Halembę” 

o mocy 200 MW. 

Istotne znaczenie jako producenci energii elektrycznej i cieplnej, mają 

elektrociepłownie. Do najstarszych zakładów powstałych na bazie wcześniej funkcjonujących 

elektrowni należy między innymi Elektrociepłownia „Będzin”, Elektrociepłownia „Elcho” w 

Chorzowie, Elektrociepłownia „Katowice” w Siemianowicach Śląskich oraz 

Elektrociepłownia „Zabrze”. 
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2007 r. w Koksowni „Przyjaźń” w sąsiedztwie Huty „Katowice”. W województwie śląskim 

znajduje się też elektrownia wodna szczytowo-pompowa na Górze Żar w Beskidzie Małym.  

Największe ośrodki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię 

elektryczną, gaz i wodę to miasta, w których funkcjonują elektrownie i elektrociepłownie oraz 

elektrownie zakładowe. Największym ośrodkiem w tym zakresie są Katowice, w których 

pracuje blisko 10 tys. osób (ryc. 3). 

 

4. Rozwój sektora prywatnego 

 

Ważnym elementem przekształceń struktury przemysłu jest rozwój sektora 

prywatnego, w którym istotną rolę odgrywa indywidualna działalność gospodarcza. 

Obszerniejsze i porównywalne informacje statystyczne, na podstawie których można 

scharakteryzować przebieg tego procesu w woj. śląskim można znaleźć w oficjalnej 

statystyce od 1992 roku. Informacje te są jednak niepełne, nie zawierają bowiem danych 

odnoszących się do liczby pracujących, toteż analiza dotyczy jedynie rozwoju ilościowego. 

Dynamiczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie 

regon obserwowany jest do dziś. W 2000 roku zarejestrowano w województwie 385,4 tys. 

podmiotów, w 2011 roku 443,4 tys., czyli o 15% więcej. Wśród podmiotów gospodarki 

narodowej największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Udział tej grupy wśród podmiotów ogółem w województwie wyniósł 75% w roku 2011 z 

liczbą 331,7 tys. podmiotów. W przemyśle zarejestrowanych było zaledwie 44,2 tys. 

jednostek czyli 10% ogółem podmiotów, w tym wśród osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą udział przemysłu był minimalnie niższy i wyniósł 9,9%. Udział 

podmiotów reprezentowanych przez przemysł jest stosunkowo niewielki w porównaniu z 

innymi sekcjami. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w przemyśle należały w 95% do 

sekcji przetwórstwo przemysłowe. Znacząca większość wśród nich - sięgającą 75,5%, to 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Są one zazwyczaj poddostawcami dla 

dużych firm, bądź producentami artykułów o przeznaczeniu rynkowym. Często jednak nie są 

w stanie sprostać oczekiwaniom rynkowym i zaprzestają działalności. Oprócz tego w 

województwie funkcjonuje nadal 9 przedsiębiorstw państwowych w sekcji przetwórstwo 

przemysłowe. 

W przemyśle województwa funkcjonuje także 1508 spółek z udziałem kapitału 

zagranicznego. Stanowią one czwartą część spółek z kapitałem zagranicznym 



zarejestrowanych w województwie 

przemysłowe 1368 (tab. 7). 

Tab. 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w przemyśle 
województwa śląskiego w 2011, łącznie z sekcją „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami, rekultywacja” (Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika Statystycznego 
Województwa Śląskiego, Katowice 2012).
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województwa. Większe znaczenie mają jeszcze 3 branże – wyrobów ze szkła, budowlana i 

metalowa. 

Powstałe zakłady to inwestycje kapitału reprezentującego kilkanaście państw, z 

czego największe nakłady finansowe pochodzą z USA (31%). Znaczącymi inwestorami w 

strefie są ponadto firmy pochodzące z Włoch, Niemiec, Japonii i Polski. KSSE jest najlepiej 

zagospodarowaną strefą w Polsce i dalej się rozwija. W 2012 roku wydano tu 22 nowe 

zezwolenia na działalność i zainwestowano 1,4 mld zł co było najlepszym rezultatem wśród 

specjalnych stref ekonomicznych w Polsce6. 

 

5. Struktura przestrzenna przemysłu 

 

Charakteryzując strukturę przestrzenną przemysłu z uwzględnieniem liczby 

pracujących w przemyśle można zauważyć najwyższą koncentrację w centralnej części 

województwa (ryc. 4). 

Jest to obszar określany jako Górnośląski Okręg Przemysłowy, skupiający 

największe ośrodki przemysłowe województwa, takie jak: Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, 

Rudę Śląską, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, 

Tarnowskie Góry oraz nieco mniejsze jak: Mysłowice, Jaworzno, Będzin, Piekary Śląskie, 

Mikołów. Decyduje o tym wysoka liczba pracujących w przemyśle. O wysokiej koncentracji 

pracujących w okolicach Rybnika (Rybnicki Okręg Przemysłowa) decyduje wysoka liczba 

pracujących w przede wszystkim w górnictwie. W części północnej, w Częstochowskim 

Okręgu Przemysłowym oraz w części południowej – w Bielskim Okręgu Przemysłowym – 

dobrze rozwinięte są głównie dwie sekcje przemysłu tj. przetwórstwo przemysłowe oraz 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Ważnymi ośrodkami 

przemysłowymi są także miasta Racibórz, Żywiec, Zawiercie. W świetle analizy liczby 

pracujących w przemyśle należy stwierdzić trwałość wykształconej w przeszłości struktury 

przestrzennej przemysłu7. Nastąpił jednak spadek natężenia działalności produkcyjnej w 

tradycyjnych, dotychczasowych ośrodkach oraz rozwój wielu nowych, małych ośrodków 

(ryc. 4). 

                                                           
6 S. Sitek, F. Kłosowski, M. Kurpanik, J. Petryszyn, S. Pytel, A. Runge, J. Runge, T. Spórna, E. 
Zuzańska-Żyśko, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz 
lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, wyd. UŚ, Sosnowiec 2013, s. 150-162. 
7 M. Tkocz, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, wyd. UŚ, Katowice 2001, s. 210-218. 



Ryc. 4. Pracujący w przemyśle w gminach miejskich i wiejskich województwa śląskiego (Źródło: 
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dr Jerzy Polak 

Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe 

 

Wolne państwo stanowe, zwane również „państwem większym” (status maiores), to 

samodzielna jednostka polityczno-terytorialna, wyodrębniona w drodze wykupienia ze 

struktury prawno-ustrojowej księstw, będąca feudalnym wielkim majątkiem prywatnym o 

specjalny statusie, niezależnym od administracji i jurysdykcji książęcej, stanów lub starostów 

królewskich. Jej szlachecki właściciel, nie posiadający rodowego tytułu książęcego, zwany 

wolnym panem (Freiherr) podlegał bezpośrednio królowi czeskiemu (w latach 1526 – 1740 

Habsburgom), któremu składał hołd i przysięgę lenną. Mógł być też sądzony wyłącznie przez 

niego lub Izbę Apelacyjną w Pradze. Król zatwierdzał go jako posiadacza państwa stanowego 

przez nadanie inwestytury i listu lennego, potwierdzał także najważniejsze jego decyzje (np. o 

sprzedaży państwa) i udzielone przywileje. Pojawienie się tego typu jednostek na Śląsku w 

końcu XV w. było spowodowane wymieraniem poszczególnych linii Piastów i polityką króla 

węgierskiego Macieja Korwina.  

 

1. Prawa wolnego pana stanowego 

 

Prawa wolnego pana stanowego w niewielkim stopniu różniły się od praw lennych 

książąt terytorialnych (np. nie miał prawa do bicia własnej monety), zasiadał także wraz z 

nimi w XVI – XVII w. w I kurii sejmu śląskiego (zjazdów książąt i stanów), gdzie jednak 

miał tylko głos wspólny z innymi wolnymi panami stanowymi. Posiadał nieograniczone 

prawo prowadzenia w swoim państwie własnej administracji, stanowienia prawa lokalnego 

(krajowego) i wydawania zarządzeń, udzielania przywilejów stanowych i cechowych oraz 

prawo zwierzchności nad wszystkimi swoimi poddanymi, którzy zobowiązani byli do 

składania mu przysięgi wierności. Przysługiwało mu również prawo reprezentowania szlachty 

zamieszkującej państwo stanowe, sądzenia wszystkich stanów, korzystania z wszelkich 

dochodów, w tym z regale górniczego i łowieckiego oraz prawo otrzymywania danin 

publicznych i posług, a ponadto posiadania własnej siły zbrojnej, kontrolowania nakładania i 

poboru podatków państwowych oraz lokalnych i prawo do nadzoru instytucji kościelnych. Do 

jego obowiązku należało m.in. płacenie podatków państwowych, zapewnienie bezpieczeństwa 

poddanych i gości na swym terytorium oraz zwoływania lokalnego pospolitego ruszenia 

(obrony krajowej), której był dowódcą. 



 

Zamek w Pszczynie (widok z początku XX wieku) 
 

2. Powstanie Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego 

 

Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe (Freie Standesherrschaft Pless) powstało 

ostatecznie w wyniku sprzedaży allodyfikowanego w 1500 roku „państwa pszczyńskiego” 

przez księcia cieszyńskiego Kazimierza II bogatemu magnatowi węgierskiemu Aleksemu 

Turzo za 40 tysięcy złotych węgierskich na podstawie kontraktu zawartego we Frysztacie 21 

lutego 1517 roku. Umowa ta została zatwierdzona przez króla czeskiego i węgierskiego 

Ludwika II Jagiellończyka 26 września 1517 i 26 maja 1519 roku, który podkreślił alodialny i 

dziedziczny charakter „państwa pszczyńskiego”, uznając swobodne nim dysponowanie przez 

właściciela. Zarazem przywilejem z 13 maja 1519 roku przyznał Aleksemu Turzo prawo do 

własnego sądownictwa w tym państwie i stanowienia prawa. Ten jednak na żądanie szlachty 

pszczyńskiej zrzekł się prawa jej sądzenia przez wydanie 28 września 1521 roku ordynacji 

ziemskiej, ustanawiając sąd ziemski i sejmik ziemski. 

W skład ustanowionego w ten sposób pszczyńskiego wolnego państwa stanowego 

weszło jego stołeczne miasto Pszczyna z zamkiem, 3 miasteczka — Bieruń, Mikołów i 

Mysłowice, 49 wsi kameralnych i 2 wsie, do których wolny pan miał prawa zwierzchnie, 21 

wsi rycerskich i 1 wieś klasztorna. Granice tego państwa określone zostały ostatecznie po 

włączeniu po sporze z księciem cieszyńskim wsi Niemiecka Wisła w 1528 roku. Jego 



terytorium wynosiło około 1388 km2 i sąsiadowało bezpośrednio od wschodu z Królestwem 

Polskim.  

 

Pszczyńskie Wolne Państwo stanowe w drugiej połowie XVIII wiekuna mapie F.B. Wernhera        
Tytułu wolnego pana pszczyńskiego (liber dominus in Psczina, swobodny pan na 

Pszczynie), zwanego potem także baronem pszczyńskim, użył po raz pierwszy Ludwik II 

Jagiellończyk w dokumencie z 16 września 1525 roku, zatwierdzającym przejście „państwa 

pszczyńskiego” w ręce brata Aleksego Jana VI Turzona. Podobnie uczynił król Ferdynand I 

16 kwietnia 1527 roku, zastrzegając przy tym, iż majątku tego nie wolno sprzedawać w 

częściach. Pomimo tego zadłużony Turzo sprzedał 22 lutego 1536 roku patrycjuszowi 

krakowskiemu Stanisławowi Salomonowi z Benedyktowic wydzielone tzw. Państwo 

mysłowickie, złożone z miasteczka Mysłowice i 9 wsi. Terytorium to jednak formalnie nadal 

wchodziło w skład pszczyńskiego wolnego państwa stanowego, a jego właściciele (m.in. 

rodzina Mieroszewskich) byli zobowiązani do składania hołdu panom pszczyńskim (po raz 

ostatni złożyli go w 1824 roku). Sprzedaż tą zatwierdził król Ferdynand I Habsburg.  

W następnym okresie ważyły się losy całego wolnego państwa, ponieważ najpierw 

dochody z niego pobierał w latach 1537–1542 wspomniany Stanisław Salomon, a następnie 



Jan VI Turzo sprzedał je 24 lipca 1542 roku w Norymberdze bankierowi krakowskiemu 

Sewerynowi Bonerowi za 62 tysiące złotych węgierskich. I tę umowę zatwierdził Ferdynand 

I, by wkrótce ją zawiesić, obawiając się inkorporacji tego terytorium do Polski. Od stycznia 

1546 roku pszczyńskie wolne państwo stanowe było zastawione biskupowi wrocławskiemu 

Baltazarowi Promnitzowi, który na polecenie króla zakupił je w Nysie 21 marca 1548 roku za 

kwotę 55.407 złotych węgierskich. W ten sposób przeszło ono w dziedziczne posiadanie 

innego, nie książęcego rodu Promnitzów i pozostawało w ich ręku do 1765 roku (od 1652 r. 

nosili tytuł hrabiów Rzeszy). Umowę ta zatwierdził król Ferdynand I, 5 lutego 1549 roku, 

podkreślając jeszcze raz alodialny i niepodzielny charakter majątku, potwierdzając przywileje 

wydane przez poprzednich wolnych panów i zastrzegając, że w przyszłości państwo 

pszczyńskie nie może przejść w obce ręce, tzn. cudzoziemców (Polaków) lub książąt Rzeszy.   

Wolni panowie pszczyńscy odbywali ceremonialny wjazd do swej stolicy i 

rezydencji w Pszczynie, gdzie na dziedzińcu zamku lub w jego komnatach szlachta, 

przedstawiciele miast i stanu chłopskiego byli zobowiązani do złożenia wolnemu panu 

pszczyńskiemu i każdorazowemu nosicielowi tego tytułu hołdu i przysięgi wierności przez 

podanie ręki (w przypadku rycerstwa przysięgi lennej, także przy zmianie właściciela danej 

włości). W odpowiedzi, wolni panowie pszczyńscy zapewniali hołdujących o zachowaniu 

wszystkich ich dotychczasowych praw i przywilejów.   

Biskup Baltazar Promnitz wydał także 24 października 1561 roku ordynację 

sukcesyjną, tworząc z dóbr kameralnych w państwie pszczyńskim ordynację rodową 

(fideikomis), najstarszą na Śląsku i ustanawiając zasady jej przejmowania wraz z wolnym 

państwem przez członków jego rodu. Została ona pogwałcona w XVII w. przez jego 

następców, a w 1748 roku uległa rozwiązaniu. Natomiast granice pszczyńskiego wolnego 

państwa stanowego były poddawane w XVI-XVII w. niewielkim korektom, m.in. w 1686 r. 

nastąpiło ustalenie granic lennego państwa mysłowickiego. W latach 1702-1736 w skład 

pszczyńskiego wolnego państwa wchodziły wsie Kuźnica Bogucka, Katowice i Brwinów 

(Brynów). Zmieniała się również liczba jego miejscowości na skutek prowadzonej akcji 

osadniczej oraz wewnętrznych zmian własnościowych: w 1700 roku w jego skład wchodziły 

3 miasta i 51 wsi kameralnych oraz 1 miasto i 34 wsie szlacheckie, a w 1783 roku 

odpowiednio 3 miasta i 55 wsi oraz 1 miasto i 40 wsi. 

Po przejściu Śląska pod panowanie Prus wolne państwa stanowe, w tym pszczyńskie, 

zostały pozostawione, jednakże zakres władzy wolnych panów był stopniowo ograniczany 

przez scentralizowaną administrację państwową (głównie na rzecz landratów). Ostatni z 

Promnitzów, Jan Erdmann po złożenia hołdu Fryderykowi II, próbował w 1749 roku odstąpić 



za jego zgodą swoje państwo stanowe księciu Ferdynandowi Brunszwickiemu, co zostało 

jednak udaremnione przez rodzinę. Ostatecznie 27 kwietnia 1765 roku przekazał je swemu 

siostrzeńcowi, Fryderykowi Erdmannowi księciu Anhalt-Cöthen w zamian za dożywotnią 

rentę. Akt ten zaaprobował Fryderyk II dopiero po pewnym czasie, nadając księciu 

inwestyturę na pszczyńskie wolne państwo stanowe 18 czerwca 1767 r. Ten reaktywował 11 

stycznia 1782 r. ordynację pszczyńską, przyjmując z rąk króla tytuł księcia Anhalt-Cöthen-

Pless.  

Po nim tytuł, ordynację i wolne państwo stanowe przejmowali kolejno trzej jego 

synowie. W latach 1818-1831 dwaj z nich sprawowali także urząd landrata pszczyńskiego. 

Ich zabiegi o podniesienie pszczyńskiego wolnego państwa do rzędu księstw niższego rzędu 

zostały uwieńczone powodzeniem. Dekretem Fryderyka Wilhelma III z 7 listopada 1825 roku 

ustanowione zostało księstwo pszczyńskie (Fürstenthum Pless), ale tylko na czas panowania 

w nim Anhaltów. Przemiana taka miała tylko znaczenie tytularne, nie wpływając na 

posiadane przez nich uprawnienia. W wyniku przekazania ordynacji pszczyńskiej 23 listopada 

1846 roku przez ostatniego Anhalta, księcia Henryka swemu siostrzeńcowi, Janowi 

Henrykowi X hr. Hochberg, księstwo przestało istnieć, a nowy właściciel przyjął na powrót 

tytuł pszczyńskiego wolnego pana. Jednakże konstytucja Prus z 5 grudnia 1848 roku 

formalnie zniosła feudalne struktury administracyjne w postaci księstw i wolnych państw 

stanowych (ich agendy zostały zlikwidowane w 1849 roku), pozostawiając jedynie prawo do 

tytułów arystokratycznych. Na tej podstawie Hochberg tytułował się formalnie wolny panem 

do 15 października 1850 roku, kiedy został ogłoszony przez Wilhelma I księciem 

pszczyńskim jako właściciel już tylko prywatnej ordynacji. 

 

3. Panowie i książęta pszczyńscy 

 

PRZEMYŚLIDZI: 

1424-1449/50  Helena Korybutówna 

1449/50-1452  Mikołaj V Karniowski 

1452-1462  Barbara Karniowska 

1462-1466 Jan IV Karniowski 

1466-1474 Wacław III 

 

 



PODIEBRADOWIE 

1474–1475  Henryk III Młodszy (Hynek) 

1475–1480  Wiktoryn 

PIASTOWIE 

1480–1517  Kazimierz II Cieszyński 

TURZONOWIE 

1517–1525  Aleksy 

1525–1548  Jan VI 

PROMNITZOWIE 

1548–1562  Baltazar 

1562–1568  Stanisław 

1568–1585 Karol 

1585-1594 Zygfryd 

1591/94–1612 Abraham 

1612–1621 Henryk Anzelm 

1621–1623  Zygfryd I Starszy 

1623–1650  Zygfryd II Młodszy 

1650–1654  Zygmunt Zygfryd 

1654-1664 Erdmann I Leopold 

1664–1678 Ulryk Hipparchus 

1678-1703 Baltazar Erdmann 

1703–1745  Erdmann II 

1745–1765  Jan Erdmann 

ANHALT-CÖTHEN (KÖTHEN) 

1765–1797  Fryderyk Erdmann 

1797–1818  Fryderyk Ferdynand 

1818–1830  Henryk 

1830–1841  Ludwik 

1841–1846  Henryk (ponownie) 

HOCHBERGOWIE 

1846–1855  Jan Henryk X 

1855–1907  Jan Henryk XI 

1907–1938  Jan Henryk XV 

1938–1984  Jan Henryk XVII (zm. 1984) 



Bibliografia 

 

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie, zespół Archiwum Książąt  

Pszczyńskich (AKP) I 10, 14; II 38, 39, 79, 114, 137, 147, 205, 209, 210, 215, 220, 221,230, 

511, 514; X 6, 7, 289, 387; XIII 397.    

Bellerode B., Urkunden über die Besitz und Rechtsverhältnisse der Herrschaft Pless 1517-

1854, w: Beiträge zur Schlesiens Rechtgeschichte, H. 2, Breslau 1897.  

Czapliński M., Kaszuba E., G., Żerelik R., Historia Śląska, Wrocław 2002. 

„Dokument sprzedaży Księstwa Pszczyńskiego z 21 lutego 1517”, oprac. L. Musioł, Pszczyna 

1988 (przedruk). 

Historia Śląska, red. K. Maleczyński, t. 1, cz. 3, Wrocław – Warszawa - Kraków 1963.  

Kubiciel R., Turzonowie w Pszczynie. Z dziejów związków górnośląsko-węgierskich, w: 

Studia i Materiały z dziejów Śląska, t. 21, Katowice 1996. 

Kubiciel R., Ziemia pszczyńska i jej właściciele do połowy XVI wieku. Przyczynek do 

genezy wolnego państwa stanowego pszczyńskiego, w: Ziemia pszczyńska przez wieki. 

Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, Suszec 2002. 

Lucae Friedrich, Schliesiens curieuse Denckwürdigkeiten, Frankfurt am Main 1689.  

Orzechowski K., Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005.  

Panic I., Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653), Cieszyn 2011.  

Piernikarczyk J., Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. 1-2, Katowice 1933-

1936: http://www.sbc.org.pl/publication/67041  

Polak J., Poczet panów i książąt pszczyńskich, cz. 1-2, Pszczyna 2007. 

Ptak Ma., Pozycja publiczno-prawna wolnych panów stanowych na Śląsku, w: „Acta 

Universitatis Wratislaviensis” 1993, Prawo CCXXII, nr 1477. 

Ptak M., Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa pszczyńskiego (1517-1742), w: 

„Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1692, Prawo CCXL, Wrocław 1994. 

Schaeffer H. W., Kronika Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 r. Księstwa 

Pszczyńskiego, tłum. B. Spyra, cz. I-II, Pszczyna 1997.   

Wutke K., Studien über die Entwicklungs des Bergregals in Schlesien, Berlin 1897. 

Zivier E., Geschichte des Bergregals in Schlesien bis zur Besitzergreiffung des Landes durch 

Preussen, Kattowitz 1898. 

Zivier E., Rechtsverhältnisse der Freien Standesherrschaft Fürstenthum Pless,Kattowitz 1898: 

http://www.sbc.org.pl/publication/10103 



Źródła on-line 

 

Beiträge zu Schlesiens Rechtsgeschichte. H. 2. Urkunden über die Besitz- und Rechts-

Verhältnisse der Herrschaft Pless 1517-1854, Breslau 1898: 

http://www.sbc.org.pl/publication/10021  

Beiträge zu Schlesiens Rechtsgeschichte. H. 3-4. Bergbau-Vorrechte in der Herrschaft Pless 

in Oberschlesien. Teil 1-2, Breslau 1899: http://www.sbc.org.pl/publication/10014  

Rechtsverhältnisse der "Freien Standesherrschaft" Fürstenthum Pless. Entgegung auf die 

Schrift: Beiträge zu Schlesiens Rechtsgeschichte von Bruno Bellerode, Kattowitz 1898: 

http://www.sbc.org.pl/publication/10103  

Ezechiel Zivier, Die Entwicklung des Bergregals in Schlesien und die Bergwerksgerechtsame 

des Fürstentums Pless, Kattowitz 1908: http://www.sbc.org.pl/publication/51160  

Friedrich Bernhard Wernher, Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und 

Beschreibung des Herzogthums Schlesiens,1750:  

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/8092  

Albert Friedrich Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.3 1784, Brieg 

1784: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/8762 
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Północne Podkarpacie 

 

Podkarpacie wchodzi w skład europejskiej jednostki fizycznogeograficznej 

określanej jako „Karpaty z otaczającymi je zapadliskami” (5) (rys. 1) (Kondracki 1978). Leży 

ono po zewnętrznej stronie łuku Karpat Zachodnich i Wschodnich. Dzieli się na trzy 

podprowincje: Zachodnie Podkarpacie (511), Północne Podkarpacie (512) i Wschodnie 

Podkarpacie (521). Postępując od zachodu, tworzy go pas kotlin tektonicznych o różnych 

rozmiarach, oddzielający Karpaty (a właściwie podprowincję Zewnętrzne Karpaty Zachodnie) 

od Sudetów Wschodnich, a następnie od Wyżyny Małopolskiej (Wyżyn 

Południowopolskich). Na region Zachodniego Podkarpacia (511) składają się kolejno 

Obniżenie Dyjsko-Swrateckie (511.1), Brama Wyszkowska (511.2), Obniżenie 

Górnomorawskie (511.3) oraz Brama Morawska (511.4). Dalej usytuowane są kotliny 

Północnego Podkarpacia (512), leżącego w większości na terenie Polski i zajmującego w jej 

granicach ponad 16 tys. km2: Kotlina Ostrawska (512.1) z wydzieloną w jej obrębie w Polsce 

Wysoczyzną Kończycką, Kotlina Oświęcimska (512.2) z trzema mezoregionami, Brama 

Krakowska (512.3) i Kotlina Sandomierska (512.4/5) z jedenastoma mezoregionami (rys. 2). 

Za nimi rozpoczyna się Wschodnie Podkarpacie (521) oddzielające wschodnią część 

Karpat (Beskidy Wschodnie) od Wyżyn Ukraińsko-Mołdawskich. Kotliny stopniowo 

przechodzą tam w wąski pas lekko pochylonego przedgórza.  

Północne Podkarpacie stanowi obniżenie o założeniu tektonicznym, wypełnione 

osadami morskimi miocenu zawierającymi pokłady siarki, gipsów, soli kamiennej, solanki, a 

na wschodzie także gazu ziemnego. W starszych strukturach geologicznych Niecki 

Górnośląskiej, wchodzącej pod strefę zapadliska przedkarpackiego, występują bogate zasoby 

węgla kamiennego i metanu. Rzeźba terenu Północnego Podkarpacia była modelowana 

ostatecznie w czwartorzędzie przez starsze lądolody skandynawskie, które dotarły w te 

okolice, wody fluwioglacjalne tworzące w tej strefie jedną z najstarszych pradolin, 

akumulacyjną i erozyjną działalność rzek, procesy stokowe oraz działalność wiatru 

przynoszącego pyły, tworzące lessy podkarpackie i wydmy. Rzeźbę terenu w regionie można 

określić jako stosunkowo monotonną, w dużym stopniu nosi ona cechy rzeźby nizinnej. W 

strefie Północnego Podkarpacia wysoczyzny zbudowane z utworów lodowcowych, a częściej 

wodnolodowcowych są rozdzielone i podcięte przez szerokie doliny rzeczne z kilkoma 

poziomami teras i rozległymi starorzeczami, zwanymi w dolinie Wisły „wiśliskami”. U 



wylotu dolin rzek górskich pojawiają się stożki napływowe. Ich piaszczyste powierzchnie, 

podobnie jak wyższych teras rzecznych i wysoczyzn wodnolodowcowych, były modelowane 

przez procesy wydmotwórcze. Interesującym odcinkiem ciągu kotlin jest wąska strefa Bramy 

Krakowskiej oddzielającej Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Karpat, gdzie występują 

liczne, na ogół równoleżnikowe uskoki oddzielające zręby, stopnie i rowy tektoniczne. W jej 

obrębie występuje wiele malowniczych, pionowych ścian skalnych i stromych zboczy. 

 

Rys. 1. Położenie Karpat i Podkarpacia (51/54) w ramach podobszaru Karpaty z otaczającymi je 
zapadliskami (5) na tle podziału regionalnego Europy 

Dużą część obszaru Północnego Podkarpacia zajmują gleby bielicowe i rdzawe 

wytworzone z piasków o pierwotnej genezie wodnolodowcowej lub rzecznej. W momencie 

pojawienia się w składzie skały macierzystej odpowiedniego udziału frakcji pylasto-ilastej, 

pochodzącej z glin morenowych lub przewianej z den dolin w trakcie tworzenia pylastych 



pokryw eolicznych, wzrasta tam występowanie gleb brunatnych. Gleby brunatne obok 

płowych dominują na obszarach lessowych Kotliny Ostrawskiej i Oświęcimskiej, a także w 

okolicach Rzeszowa i na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. W dnach dolin rzecznych powszechne 

są mady. Obszar Północnego Podkarpacia jest odwadniany z terenu Kotliny Ostrawskiej przez 

rzeki uchodzące do górnej Odry, a pozostałe kotliny przez podkarpacki odcinek Wisły wraz z 

dolnymi biegami jej dopływów (Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki, Sanu). Rzeki te mają 

ustrój śnieżno-deszczowy. Dla rzek górskich (poza Sanem), a zatem kształtujących stany 

wody górnej Odry i Wisły charakterystyczne jest występowanie letnich (lipiec – sierpień) 

powodzi opadowych nawalnych i opadowych rozlewnych. Dorzecze Sanu jest bardziej 

podatne na zjawisko powodzi roztopowych, co uzasadnia wpływ klimatu kontynentalnego na 

tę część naszego kraju. W dnie nisko położonej i podmokłej Kotliny Oświęcimskiej już w 

średniowieczu organizowano systemy stawów przeznaczonych przede wszystkim do hodowli 

karpi. Ten układ akwakulturowy zwany „Żabim Krajem” funkcjonuje do dziś a rozciąga się 

od okolic Pawłowic i Strumienia na Śląsku po małopolski Zator. 

 

Rys. 2. Położenie Północnego Podkarpacia (512) i Zewnętrznych Karpat Zachodnich (513) na 
obszarze Polski. 



Klimat Kotliny Ostrawskiej jest pod wyraźnym wpływem sąsiedztwa Bramy 

Morawskiej, otwierającej się na południe. Charakterystyczny jest dla niego długi okres 

wegetacyjny (około 230 dni) i wysoka średnia roczna temperatura powietrza (8,5 °C). Opady 

wynoszą tam około 700 mm rocznie. Kotlina Oświęcimska wraz z zachodnią częścią Kotliny 

Sandomierskiej ma okres wegetacyjny osiągający ponad 220 dni w roku, średnia roczna 

temperatura wynosi tam około 8 °C, a średnia suma opadów 700-750 mm. Nieco chłodniejsza 

jest wschodnia część Kotliny Sandomierskiej, ma ona także krótszy o 10 dni okres 

wegetacyjny i opady osiągające około 700 mm na rok. Dla Kotliny Sandomierskiej 

charakterystyczne jest znaczne, jak na warunki naszego kraju, usłonecznienie przekraczające 

średnio w roku 4,4 h/dobę. W obrębie Północnego Podkarpacia występuje zjawisko określane 

jako „tarnowska wyspa ciepła”. Chociaż jego centrum jest rzeczywiście tam zlokalizowane, to 

ów efekt klimatyczny ma nieco szerszy zasięg. Podniesione średnie roczne temperatury, 

wczesne nadejście wiosny i dłuższa ładna jesień mają związek z korzystnym wpływem fenów 

i zjawiskiem nazywanym złotą polską jesienią lub babim latem (związanym z częstym 

wówczas napływem na obszar Podkarpacia zwrotnikowo-kontynentalnych mas powietrza).  

 

Rys. 3. Położenie jednostek należących do Północnego Podkarpacia na obszarze województwa 
śląskiego. 



Tak korzystne warunki agroklimatyczne Podkarpacia i względnie dobre gleby miały 

wpływ na rozwój wysokiej kultury rolnej i sadowniczej w regionie. Znamienne są tam dobrze 

rozwinięte rolnictwo, sadownictwo i uprawy plantacyjne dla przemysłu spożywczego. W 

dwudziestoleciu międzywojennym przejawem wysokiego statusu społeczno-zawodowego 

rolnika na Ziemi Tarnowskiej była np. dynamiczna działalność edukacyjna realizowana m.in. 

w Uniwersytecie Ludowym w Wierzchosławicach. Po części z tymi uwarunkowaniami 

wiązała się również decyzja o lokalizacji w Tarnowie Zakładów Nawozów Azotowych. 

Obszary Północnego Podkarpacia o gorszych glebach zajęte są przez rozległe kompleksy 

lasów, jak: Puszcza Pszczyńska czyli Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie, Puszcza Niepołomicka, 

Puszcza Sandomierska, Lasy Janowskie czy Puszcza Solska. 

Region jest dość gęsto zaludniony, największym jego ośrodkiem osadniczym jest 

Kraków. Wiele miast Północnego Podkarpacia powstało już w średniowieczu wzdłuż 

dawnego szlaku komunikacyjnego biegnącego ze Śląska przez Lwów na wschód (Oświęcim, 

Zator, Wieliczka, Bochnia, Tarnów, Dębica, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl). Kolejną ważną 

strefę osadniczą wykreowano w dwudziestoleciu międzywojennym budując Centralny Okręg 

Przemysłowy w tzw. „obszarze bezpiecznego trójkąta w widłach Wisły i Sanu”. Stworzono i 

rozwinięto wtedy takie ośrodki miejskie jak: Stalowa Wola, Rozwadów, Mielec, Dębica, 

Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Nisko, Nowa Sarzyna. Dalszy rozwój regionu wiąże się z rozwojem 

funkcji naukowych i gospodarczych aglomeracji krakowskiej, funkcjonowaniem tyskiej 

specjalnej strefy ekonomicznej, utrzymaniem wydobycia węgla w rejonie działania 

Jastrzębskiej i Nadwiślańskiej Spółki Węglowej, działalnością rafinerii należącej do Spółki 

„Lotos” w Czechowicach-Dziedzicach, utrzymaniem działalności specjalnych stref 

ekonomicznych w ośrodkach stanowiących węzły komunikacyjne, w tym lotnicze (Mielec, 

Rzeszów), utrzymaniem wysokoproduktywnego rolnictwa i przetwórstwa płodów rolnych, 

rozwojem turystyki, m.in. historycznej. 

W województwie śląskim znajduje się mały fragment Kotliny Ostrawskiej i większa 

część Kotliny Oświęcimskiej (rys.3). Na terytorium Polski, na południowo-wschodnim 

krańcu Kotliny Ostrawskiej (512.1), wyróżniono Wysoczyznę Kończycką (512.11). Dno 

doliny Olzy i jej dopływów znajduje się w tej części Kotliny Ostrawskiej na wysokości około 

200 m n.p.m., podczas gdy dno Bramy Bąkowskiej – dawnej pradoliny z okresu zlodowacenia 

odrzańskiego, osiąga wysokość 260 m n.p.m., a sąsiedni Płaskowyż Rybnicki i Wysoczyzna 

Kończycka 280 m n.p.m. Deniwelacja wynosząca 60-80 m sprawia, że występuje w tej 

okolicy bardzo silne rozdolinienie terenu. Głębokie dolinki o stromych zboczach stały się 

ostoją dla niewielkich zagajników, ponieważ urodzajne gleby nalessowe i dobry klimat 



sprzyjają uprawom rolnym. W okolicach Zebrzydowic w dnach dolin funkcjonuje wiele 

rybnych stawów hodowlanych. Przez region przebiega ważna droga kołowa z Katowic do 

Cieszyna i kolejowa z Czechowic-Dziedzic do Ostrawy. Szlak kolejowy z Jastrzębia-Zdroju 

do Cieszyna stracił już znaczenie. Oprócz Zebrzydowic do większych jednostek osadniczych 

mezoregionu w granicach Polski zaliczyć można Olzę, Łaziska, Godów i Gołkowice. 

W obrębie Kotliny Oświęcimskiej (512.2) wyróżniono trzy mezoregiony: Równinę 

Pszczyńską, Dolinę Górnej Wisły i Podgórze Wilamowickie. 

Północno-zachodni fragment Kotliny Oświęcimskiej tworzy Równina Pszczyńska 

(512.21) osiągająca wysokość 230-260 m n.p.m. Jest to w części północnej piaszczysta 

równina sandrowa, łagodnie obniżająca się ku wschodowi, zajęta przez bory sosnowe Lasów 

Pszczyńsko-Kobiórskich – fragmentu dawnej Puszczy Pszczyńskiej. W ich wschodniej części, 

koło Jankowic znajduje się rezerwat faunistyczny „Żubrowisko” z hodowlą zachowawczą 

żubra. Na północ od kompleksów leśnych, nad najstarszym w regionie tak dużym 

przemysłowym zbiornikiem zaporowym – Jeziorem Paprocańskim, leżą Tychy. W 

południowej części rozciąga się płat lessów wykorzystywanych rolniczo. Tam znajduje się 

miasto Pszczyna, a w jego sąsiedztwie sztuczny zbiornik zaporowy Łąka. Równinę 

odwadniają ku wschodowi, do Wisły Pszczynka, Korzeniec i Gostynia. Dolina Górnej Wisły 

(512.22) oddziela Równinę Pszczyńską – położoną na północ od niej, od Pogórza Śląskiego – 

usytuowanego na południu. Dno doliny Wisły, szerokiej na 5-6 km, osiąga tam wysokość 

220-240 m n.p.m. i ma niewielki spadek. Charakterystycznymi elementami rzeźby terenu są 

w jej obrębie piaszczyste terasy o załomach wznoszących się 10-20 m nad poziom wody w 

rzece oraz liczne starorzecza. W niektórych ze starorzeczy znajdują się bogate złoża borowiny 

wykorzystywanej w balneologii sanatoryjnej w Goczałkowicach-Zdroju. W latach 50. na 

Wiśle utworzono największy zaporowy zbiornik retencyjny w województwie śląskim –

Jezioro Goczałkowickie, przeznaczony do zaopatrzenia konurbacji katowickiej w wodę. W 

mezoregionie dominuje gospodarka rolna oparta na sprzyjających warunkach klimatycznych i 

dobrych glebach (brunatnych i madach) oraz stawowo-hodowlana. Zamieszkująca go ludność 

pracuje także w przedsiębiorstwach działających w pobliskich miastach aglomeracji 

katowickiej, rybnickiej i w Bielsku-Białej. Jedyny większy kompleks leśny, z rezerwatem 

torfowiskowym „Rotuz”, położony jest na południe od Jeziora Goczałkowickiego. 

Największe miasto, ośrodek przemysłowy i węzeł kolejowy tego mezoregionu to 

Czechowice-Dziedzice, przy ujściu Wisły do Zbiornika Goczałkowickiego położone jest 

miasteczko Strumień. 



Na południe od Doliny Wisły rozciąga się równoleżnikowo Podgórze Wilamowickie 

(512.23). Wznosi się ono 30-70 -metrowym stopniem nad doliną rzeki do wysokości 280-300 

m n.p.m. Na cokole zbudowanym z iłów i piasków miocenu, spoczywają tam żwiry karpackie 

i osady z okresu zlodowacenia sanu 2, a na nich pokrywa utworów lessowatych z okresu 

ostatniego zlodowacenia. Na utworach pyłowych rozwinęły się urodzajne gleby brunatne 

sprzyjające uprawom rolnym. 

W województwie śląskim znajduje się tylko zachodnia część Podgórza. 
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Paweł Sołtysik 

Radio 

 

Radio to środek masowego komunikowania, służący do rozpowszechniania audycji 

słownych i muzycznych  o zróżnicowanym charakterze (m.in. informacyjnych, 

rozrywkowych, kulturalnych, literackich, teatru radiowego, oświatowych, edukacyjnych, 

sportowych) adresowanych do szerokiego audytorium. Radio jest odbierane przez odbiorniki 

radiowe również potocznie nazywane określane jako „radio”. Techniczną stroną przekazu 

radiowego zajmuje się radiofonia. Radio góruje nad prasą i telewizją szybkością 

informowania, a nad prasą równoczesnością nadawania i odbioru, dostępnością dla 

analfabetów, stosunkową taniością rozpowszechniania programów w różnych językach, także 

łatwością pokonywania granic państw, dużych odległości i przeszkód naturalnych (góry, 

pustynie, morza itp.). Radio jest także narzędziem kształtowania opinii publicznej i postaw. 

Do jego zadań należy także podnoszenie poziomu kultury odbiorców, dostarczanie przeżyć 

artystycznych i rozrywki (programy muzyczne, literackie, teatr radiowy), szerzenie oświaty 

szkolnej (programy dla szkół) i pozaszkolnej (uniwersytety radiowe). Jedną z funkcji radia 

jest także reklama. Niezależnie od audycji adresowanych do mieszkańców własnego kraju, 

radio emituje programy w różnych językach dla słuchaczy za granicą - zwykle wspierają one 

politykę zagraniczną rządu, informują o osiągnięciach danego kraju, a także komentują 

wydarzenia międzynarodowe. Zróżnicowanie funkcji radia, wzbogacanie form radiowych, 

udoskonalenia techniczne spowodowały istotny wzrost znaczenia radia i szybki jego rozwój. 

We wszystkich krajach radio podlega ustawodawstwu państwowemu. Pośrednia lub 

bezpośrednia kontrola państwa nad radiem wynika z konieczności centralnego przydziału fal 

poszczególnym stacjom i z dbałości o interesy polityki wewnętrznej i zagranicznej. W 

niektórych krajach (np. W. Brytania, Niemcy) działalnością radia kierują publiczne 

korporacje formalnie niezależne, ale powoływane przez władze państwowe i ostatecznie 

przed nimi odpowiedzialne. W części krajów radio jest w rękach prywatnych i ma charakter 

komercyjny (np. w USA 95% radiostacji to radiostacje prywatne, rząd zachowuje jednak 

prawo wydawania licencji na ich działalność). W niektórych krajach oprócz radia 

państwowego lub publicznego istnieją komercyjne towarzystwa radiowe (np. w W. Brytanii). 

Na świecie działały i działają międzynarodowe organizacje zrzeszające krajowe instytucje 

radiowe i telewizyjne, do głównych należała OIRT (Międzynarodowa Organizacja Radia i 

Telewizji) i jest nią EBU (Europejska Unia Radiofoniczna). Międzynarodowa współpraca 



radiowa polega na wymianie programów (m.in. informacyjnych i publicystycznych), 

organizowaniu wspólnych imprez lub konkursów (Prix Italia, Prix Japan – poświęcone 

twórczości oświatowej, i in.)1. 

 

1. Początki radiofonii na Górnym Śląsku 

 

W dniu 4 grudnia 1927r. o 

godz. 13:15 rozpoczęła regularną pracę 

12kW stacja nadawcza Polskiego Radia 

w Katowicach, stając się czwartą a 

zarazem najsilniejszą w tym okresie 

radiostacją regionalną w Polsce. Próbne 

nadawanie programu prowadziły 

Katowice od 27 listopada 1927r. 

Audycje nadawane były na fali 359,8m. 

Następnie tuż po otwarciu stacja została 

przestrojona na dotychczasową falę 

Krakowa, tj. 422m. Budowę stacji 

należy zawdzięczać Sejmowi 

Śląskiemu, który uchwalił 600 tys. złotych tytułem pożyczki dla Polskiego Radia oraz 

pomocy województwa śląskiego. Odpowiednia umowa między Skarbem Śląskim a dyrekcją 

naczelną PR została podpisana 28 marca 1927r. Umowę tę podpisał ze strony Śląska 

wojewoda dr Michał Grażyński, w imieniu PR dr Zygmunt Chamiec i inż. Władysław Haller. 

Katowicka stacja nadawcza PR2 została wzniesiona na wzgórzach za miastem (przy szosie 

Mikołowskiej za parkiem Kościuszki) przy ul. Brynowskiej. Stąd pochodzi jej późniejsza 

nazwa „stacji na Brynowie”.  Stacja otrzymała aparaturę nadawczą zakupioną w angielskiej 

firmie Standard Electric Company. Antena radiostacji w Katowicach została rozpięta na 

dwóch masztach stalowych o wysokości 70m każdy. Była ona trzykrotnie uziemiona 

specjalnymi doprowadzeniami. W każdym doprowadzeniu płynął prąd o natężeniu 100 m. 

Maszyny antenowe wykonała Królewska Huta w Katowicach. Stacja w Katowicach mimo 

stosunkowo małej mocy, dawała dużą siłę odbioru dźwięku dzięki korzystnym warunkom 

                                                           
1 Encyklopedia PWN, 2005. 
2 Zob. Grzonka H., Polskie Radio Katowice 1927-2012, Katowice 2012. 
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wypromieniowywania fali elektromagnetycznej. Wraz z radiostacją oddana została do 

eksploatacji rozgłośnia radiowa w Katowicach na potrzeby której adaptowano budynek przy 

ul. Warszawskiej. Nieopodal przy ul.  Mieleckiego 1 w gmachu Banku Związku Spółek 

Zarobkowych mieściło się duże studio muzyczne. 

15 stycznia 1936 r. rozgłośnia PR w Katowicach otrzymała podstudio w Sosnowcu. 

Urządzone ono zostało w lokalu dyrekcji elektrowni Okręgu Zagłębia Dąbrowskiego przy ul. 

Będzińskiej. Podstudio PR w Sosnowcu zostało pomyślane jako placówka radiowa Zagłębia 

Dąbrowskiego. Od chwili otwarcia zasilało ono rozgłośnię w Katowicach stałym programem 

poświęconym zagłębiu. W skład podstudia w Sosnowcu wchodziło studio o kubaturze 70m3, 

amplifikatornia oraz szereg pomieszczeń redakcyjnych i pomocniczych. 

20 sierpnia 1937r. Katowice otrzymały nowy gmach rozgłośni. Obiekt ten został 

zlokalizowany przy ul. Juliusza Ligonia 293 (róg ul. Królowej Jadwigi). Kubatura nowego 

obiektu wynosiła 8 500m3, z czego na pomieszczenia administracyjnej zostało 

przeznacvzonych 1000m3, techniczne 2400m3, a reszta przypadała na studia, redakcje, 

poczekalnie dla artystów oraz hale. 

W rozgłośni, która w rozbudowanej formie istnieje od dziś, znajdowały się 3 średniej 

wielkości studia radiowe. Rzutem ich był trapez. Sufity wykonano w formie łamanych 

płaszczyzn w celu zabezpieczenia się przed powstawaniem fal stojących miedzy podłogą a 

sufitem. Wszystkie studia zostały umieszczone w centralnej części gmachu i zgodnie z 

współczesnymi wymaganiami ochrony dźwiękowej posadowione na oddzielnych 

fundamentach. Od zewnątrz otaczały je pomieszczenia typu biurowego, tworząc naturalny pas 

izolacji akustycznej. W dwa lata później  w Katowicach zrealizowano drugą poważną 

inwestycję, a mianowicie uruchomiono nową stację nadawczą programu o mocy 50kW w 

antenie. Stacja podjęła próbne nadawanie programu na krótko przed wybuchem II wojny 

światowej – dokładnie 1 czerwca 1939r. Regularną emisję programu prowadziła od 1 lipca 

1939 r. na fali 758,0 m. Oficjalnie jej przekazanie do eksploatacji nastąpiło 25 sierpnia 1939r. 

Stacja katowicka została zlokalizowana w gminie Brzezinki koło Mysłowic. W tym 

celu Polskie Radio zakupiło teren o powierzchni 7 ha, wznosząc na nim budynek stacyjny o 

kubaturze 3000m3 i maszt antenowy wysokości 120m. Budowę obiektu rozpoczęto 2 lipca 

1938r. W myśl przyjętych założeń po oficjalnym otwarciu 50kW stacji nadawczej, 

dotychczasowa 12kW stacja w Brynowie miała być wykorzystana przez pewien czas jako 

                                                           
3 Katowicki modernizm: Budynek Rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Ligonia 29 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362556823758297.103994.259561394057841&type=3 



stacja rezerwowa. W okresie próbnego nadawania nowa stacja nadawcza zapowiadała się jako 

stacja Katowice II. 

Rozgłośnia katowicka PR w swej pracy programowej podjęła się zadania 

polegającego na możliwie najwierniejszym odtwarzaniu tętna życia Śląska. Kierownictwo 

programowe nowo otwartej rozgłośni w Katowicach spoczywało w rękach Stefana 

Tymienieckiego (z wykształcenia muzykolog, twórca wielu audycji radiowych), ogólnie zaś 

Włodzimierza Stryckiego. W  latach trzydziestych dyrektorem był Stanisław Ligoń, 

popularny Karlik z Kocyndra (w cyklu opowiadań o gwarze śląskiej p.n. „Niedziela przy 

żeleźnioku” oraz inscenizacjach tej audycji p.n. „Bery i bojki śląskie”). Pierwszym 

kierownikiem technicznym rozgłośni i radiostacji był Cyryl Litwiński. Pracował on w 

Polskim Radio do 1930r. Następnie stanowisko to objął Fryderyk Dyrna. Katowice w tamtych 

czasach jako sygnał dźwiękowy wybrało kucie młotka o kowadło, jako symbol zagłębia 

górniczego4. 

 

2. Radio na Śląsku w okresie II wojny światowej 

 

1 września rozgłośnia katowicka otrzymała nakaz ewakuacji – najpierw radiostacja 

nadawcza w Brynowie (Katowice II). W ciągu niespełna 24 godzin załoga stacji, mimo 

nieustannego bombardowania, zdołała rozmontować aparaturę i ulokować ją w skrzyniach na 

wagonach kolejowych. W tym czasie radiostacja w Brzezince (Katowice I) nadawała jeszcze 

normalnie program. Rano 2 września 1939r. następuje ewakuacja pierwszego „rzutu” stacji w 

Brynowie. Część załogi stacji wraz ze zdemontowanymi urządzeniami udaje się pociągiem w 

kierunku Częstochowy. Po godzinie 15:00 2 września przychodzi również rozkaz całkowitej 

ewakuacji i zniszczenia radiostacji w Brzezince (Katowice I). Do godziny pierwszej w nocy 

większość urządzeń tej stacji zostaje zniszczona. W powietrze zostaje wysadzony również 

maszt. Na wysadzenie budynku stacyjnego braknie jednak dynamitu. Około godziny trzeciej 

w nocy załoga opuszcza swoją radiostację5<ref> </ref>. 

 

 

 

 

                                                           
4 Miszczak Stanisław, Historia radiofonii i telewizji w Polsce,  Warszawa 1972. 
5 Tamże. 



3. Radio po wojnie i w realiach PRL-u 

  

Stacja nadawcza w Katowicach odezwała 

się 29 lutego 1945r. Następnego dnia podjęła 

normalną działalność antenową. Uroczyste otwarcie 

odbyło się 5-6 marca 1945r. Do nadawania 

programu wykorzystano długofalową radiostację na 

Mrówczej Górce pod Katowicami. Stacja ta służyła 

poprzednio do nadawania sygnałów telegraficznych 

i fonii dla potrzeb komunikacji lotniczej.  Zasięg 

stacji nadawczej na Mrówczej Górce miał charakter 

lokalny, chociaż była ona dość dobrze słyszana 

również w znacznej odległości od Katowic.  

Przedwojenną stację nadawczą w Brzezince wraz z 

masztami wysadziły w powietrze cofające się 

oddziały niemieckie. Niezniszczony natomiast 

pozostał budynek radiostacji rezerwowej w 

Brynowie, ale niestety już w 1941r. Niemcy wywieźli z niej wszystkie urządzenia. 

Radiostacja na Mrówczej Górce otrzymywała program  z prowizorycznie odremontowanej 

rozgłośni przy ul. Ligonia 29. Jej gmach wyszedł z zawieruchy wojennej cało. Jednakże brak 

w nim było wszystkich niemal urządzeń studyjnych, które Niemcy zaraz na początku wojny 

wywieźli do Wrocławia. W budynku rozgłośni rozlokowali natomiast biura 

„Propagandaamtu” i szwalnię wojskową. Rozgłośnia nie była im potrzebna, gdyż radiostację 

nadawczą w Brzezince wykorzystali  jako stację retransmisyjną. 

Pierwsza odbudowana została w rozgłośni amplifikatornia, która rozpoczęła pracę 

już na początku 1945r. Następnie po uruchomieniu radiostacji na Mrówczej Górce przejęła 

ona prowadzenie programu antenowego. W dwa lata później (1 października 1947r.) 

rozgłośnia otrzymała nową amplifikatornię. 

Tymczasowa stacja na Mrówczej Górce nie mogła oczywiście na dłuższy czas 

rozwiązać potrzeb radiofonii katowickiej, wobec czego rozpoczęto u władz radzieckich 

starania o przekazanie do dyspozycji PR 10kW radiostacji poniemieckiej w Gliwicach. Jej 

przejęcie nastąpiło 25 maja 1954r. Aktu przejęcia w imieniu Polskiego Radia dokonał Adam 

Mikulski. Urządzenia techniczne były poważnie uszkodzone zarówno w wyniku działań 
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wojennych jak i rozmyślnego sabotażu dawnej obsługi niemieckiej. Nie ocalała niemal żadna 

lampa nadająca się do pracy, rozbite były krzemionkowe chłodnice, stopień separatora był 

wyrwany, a w prostownikach brak było próżni. Wodą zalanych była także większość kanałów 

kablowych, zawierających instalacje sygnalizacyjne, telefoniczne i modulacyjne itd. Nie 

mniej zdewastowane były również budynki mieszkalne, należące do obsługi radiostacji. 

Naprawy wymagała wolnostojąca wieża drewniana, podtrzymująca antenę na wysokości 

155m. 

4 października 1945r. radiostacja w Gliwicach nadała pierwszą próbną audycję6. 

Następnie, poczynając od 23 października 1945r. stacja zaczęła nadawać dwugodzinną 

audycję próbną. Natomiast od 12 listopada 1945r. czas nadawania audycji próbnych został 

powiększony do sześciu godzin dziennie. Audycje te były nadawane na fali 343,7m pod 

nazwą „Katowice I”, w odróżnieniu od programu emitowanego dotychczas przez stację 

nadawczą na Mrówczej Górce (Katowice II). Normalną emisję rozpoczęły Katowice I 24 

listopada 1945r. Zasięga stacji był dość znaczny, bo wynosił około 100km. Otwarcie 

rozgłośni, a przede wszystkim stacji nadawczej w Gliwicach, świętowano uroczyście. W 

uroczystym otwarciu tych obiektów wziął udział wojewoda katowicki płk Jerzy Ziętek. Po 

oficjalnym uruchomieniu stacji nadawczej w Gliwicach dotychczasowa stacja na Mrówczej 

Górce została unieruchomiona. Lampy z tej radiostacji zostały przewiezione do Krakowa, 

gdzie wykorzystano je do pracy miejscowej stacji telefonicznej. 

W latach pięćdziesiątych oddano do eksploatacji nową średniofalową stację 

nadawczą w Katowicach z nadajnikiem o mocy 30kW. Z chwilą jej uruchomienia 

dotychczasowe 10kW stacja w Gliwicach została zdemontowana. W tym okresie nastąpił 

również poważny rozwój bazy studyjnej rozgłośni: w latach 1953-1956 wybudowano radiowy 

dom muzyki przy ul. Plebiscytowej 3, w którym znalazły się 3 duże studia muzyczne. 

Największe z nich ma objętość 4125m3 i może pomieścić 100-osobową orkiestrę 

symfoniczną. Pozostałe dwa studia mają objętość 450m3 i 320m3. Łączna kubatura tego 

obiektu (dawne kino Słońce) wynosi 22 000,3. Oficjalne otwarcie tego obiektu odbyło się 26 

kweitnia 1956r. 

W 1957 r. odbyło się powiększanie mocy stacji katowickiej z 30kW do 60 kW. W 

kilka lat później (1960-1964) również sam gmach rozgłośni w Katowicach został znacznie 

rozbudowany i zmodernizowany. W części dobudowanej znalazły się pomieszczenia dla 

dodatkowego studia kameralnego z reżyserią oraz dwa zespoły emisyjne. W ten  sposób 
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łączna liczba studiów będących w dyspozycji rozgłośni katowickiej wzrosła do 9, a w ich 

całkowita objętość do 8000m3. Rozgłośnia katowicka miała jedną z najbardziej 

rozbudowanych w kraju sieci stałych punktów transmisyjnych. Do największych tego rodzaju 

punktów należała  wielka, wielofunkcyjna hala sportowa zlokalizowana w centralnym rejonie 

miasta. Rozgłośnia katowicka ponownie jako swój sygnał dźwiękowy przyjęła uderzanie 

młotka o kowadełko7. 

Dla porównania - obecnie są eksploatowane stacje radiowe, z których np. jedna 

stacja (o mocy około 1 MW) pracująca na falach długich może zapewnić zadowalającą jakość 

odbioru na obszarze całej Polski, natomiast stacja pracująca na falach średnich (o zbliżonych 

parametrach) pokrywa obszar tylko kilku województw, i to ze zmiennymi warunkami odbioru 

w ciągu doby. Znacznie większą dobową i sezonową zmienność warunków propagacji 

obserwuje sią w zakresie fal krótkich, jednak dzięki zjawisku odbicia fal od jonosfery – przy 

odpowiednim dobraniu częstotliwości pracy i kąta promieniowania – można uzyskiwać zasięg 

kilkuset kilometrów przy mocach znacznie mniejszych niż w zakresie fal długich i średnich. 

Zasięg stacji pracujących na falach ultrakrótkich (UKF) jest praktycznie ograniczony do 

zasięgu bezpośredniej widoczności miedzy antena odbiorcza i nadawcza, zatem aby pokryć 

powierzchnie Polski programami nadawanymi na UKF, musi pracować kilkadziesiąt stacji 

retransmitujących te same programy. Pasmo fal ultrakrótkich wykorzystujące modulacje FM, 

ze względu na niski poziom zakłóceń występujących przy tej modulacji, jest przeznaczone dla 

sieci nadających programy wysokiej jakości, m.in. stereofoniczne8. 

 

4. Radio po 1989 - etap przedkoncesyjny rozwoju organizacji radiowych w 

Polsce 

 

Do końca lat osiemdziesiątych Polskie Radio działało w warunkach monopolu 

państwowego, regulowanego ustawą o Komitecie do spraw Radia i Telewizji z 1960r. Proces 

przechodzenia sektora radiowego od systemu monopolistycznego do wolnorynkowego został 

zapoczątkowany w styczniu 1988r., kiedy to władze państwowe przestały zagłuszać nadające 

z Zachodu polskie stacje – Wolną Europę i Głos Ameryki. Właściwy proces transformacji 

systemu medialnego w Polsce rozpoczął się w 1989r. Ustalenia Okrągłego Stołu zmierzały do 

                                                           
7 Miszczak Stanisław, Historia radiofonii i telewizji w Polsce,  Warszawa 1972. 
8 A. Karwowska-Lamparska, Rozwój Radiofoni i telewizji , „Telekomunikacja i techniki 
informacyjne”, Nr 2-3, 2003. 



zniesienia monopolu państwowego radia i telewizji, jak i do stworzenia demokratycznego, 

pluralistycznego i otwartego systemu komunikacji społecznej9. 

Zniesienie cenzury umożliwiło swobodny rozwój radia publicznego oraz powstanie i 

rozwój radia prywatnego. Po 1989 także polskojęzyczne stacje zachodnie uzyskały możliwość 

tworzenia przedstawicielstw i akredytowania korespondentów zagranicznych w Polsce, na 

przykład RWE-Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa (od V 1990), BBC-Sekcja Polska (od 

1989), VOA-France Internationale-Sekcja Polska (od 1989). Nastąpiły ważne przekształcenia 

strukturalne w sferze zarządzania. Na mocy ustawy w 1993r. została powołana Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji nadzorująca m.in. radio publiczne oraz udzielająca koncesji radiom 

prywatnym10. 

Pierwsze niezależne komercyjne stacje radiowe pojawiły się w 1990r. Były to 

kolejno: Radio Małopolska Fun (dzisiejsze RMF FM), Radio Solidarność (później Radio S, 

dziś Radio Eska), Radio GA-ZET-A (później Radio Zet), Radio Alex i nieistniejące już Radio 

Kormoran z Węgorzewa. Tym samym pojawił się sektor komercyjny radia. Jak się później 

okazało, rozgłośnia RMF FM wypracowała trendy rozwojowe rynku radiowego w Polsce. Do 

marca 1993r. legalnie funkcjonowały 24 stacje diecezjalne, 3 parafialne oraz 31 stacji na 

podstawie zezwolenia dla Radia Maryja. W latach 1990-1992 trwał żywiołowy, pełen 

entuzjazmu proces powstawania pierwszych stacji radiowych. W pionierskim okresie 

tworzenia rynku radiowego występowało bardzo duże zapotrzebowanie społeczne na 

powstanie niezależnych od władz publicznych stacji radiowych. Główną przesłanką 

zakładania komercyjnych rozgłośni radiowych była chęć osiągnięcia sukcesu finansowego 

przez ich właścicieli. Ich wejście na rynek odbywało się kosztem audytorium publicznego 

radia. Zaczęły też one szybko dominować na rynku lokalnym. 

Od 1991 do 1993r. poszczególne programy Polskiego Radia zaczęły powoli tracić 

słuchaczy, z wyjątkiem regionalnych rozgłośni Polskiego Radia11. W 1993r. bardzo 

dynamiczny wzrost słuchalności odnotowały lokalne rozgłośnie komercyjne, jak i rozgłośnie 

katolickie. W szybkim tempie zmniejszył się krąg odbiorców polskojęzycznych stacji 

zagranicznych (z 38% w 1991r. do 3% pod koniec 1993r.)12. 

 

                                                           
9 Beliczyński J. Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009 [w:] Radio i gazety. Transformacja 
polskich mediów regionalnych po 1989r., red. K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2010. 
10 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4575132/polska-srodki-przekazu-radio.html 
11 Por. Badania radiowe http://www.badaniaradiowe.pl/wyniki/%20  
12 Beliczyński J. Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009 [w:] Radio i gazety. Transformacja 
polskich mediów regionalnych po 1989r., red. K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2010. 



5. Etap porządkowania i zdobywania rynku 

 

Lata 1993-1995 to kontynuacja żywiołowego entuzjazmu w tworzeniu kolejnych 

stacji radiowych na rynkach lokalnych i regionalnych. Uchwalona w grudniu 1992r. przez 

Sejm RP ustawa o radiofonii i telewizji dała możliwość tworzenia prywatnych stacji 

radiowych i telewizyjnych. Po wejściu ustawy w życie w 1993r. działało 55 stacji pirackich, 

w rozumieniu ówczesnego prawa13. Miejsce państwowego radia i telewizji zajęły radio i 

telewizja publiczna oraz prywatne i komercyjne, jak i niepubliczne rozgłośnie radiowe i stacje 

telewizyjne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) rozpoczęła działalność w dniu 1 

marca 1993r. Od początku swego istnienia prowadziła intensywną działalność w zakresie 

udzielania koncesji na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. W pierwszym 

postępowaniu przyznano koncesje radiowe na 3 sieci radiowe o zasięgu ogólnopolskim (RMF 

FM, Radio Zet, Radio Maryja) oraz 156 stacjom komercyjnym w tym 46 stacjom kościelnym. 

W wyniku postępowania koncesyjnego ukształtował się sektor radiofonii katolickiej14 

obejmujący 42 rozgłośnie diecezjalne, 2 parafialne i 2 zakonne. Rozgłośnie katolickie 

przybrały trzy rodzaje formuł programowych: radio modlitewne (np. Radio Maryja), radio 

refleksyjne (np. Radio Plus w Gliwicach), radio dynamiczne z udziałem popularnej muzyki 

młodzieżowej (Plus z Gdańska, As ze Szczecina).  W pierwszym postępowaniu koncesyjnym 

o nadawanie programu radiowego ubiegały się domy kultury, stowarzyszenia, towarzystwa, 

fundacje, uczelnie, gminy o podmioty i osoby prywatne. 

Należy zwrócić uwagę, że rynek radiowy od samego początku swego istnienia nie 

sprzyjał stacjom o zasięgu mniejszym niż 30km i nieobejmujących zasięgiem dużych miast. 

Utrzymanie stacji radiowej oferującej słuchaczom program wysokiej jakości za pomocą 

lokalnych ogłoszeń reklamowych okazało się później niemożliwe z uwagi na między innymi 

płytki rynek reklamy lokalnej. W 1995r. zaznaczyła się już wyraźna, rosnąca pozycja dwóch 

ogólnopolskich rozgłośni komercyjnych – RMF FM oraz Radia Zet. Rozgłośnie katolickie w 

warunkach konkurencji na rynku radiowym dość szybko uzyskały własnych słuchaczy a 

niektóre z nich – np. Radio Maryja, Katolickie Radio Legnica, Katolickie Radio Plus z 

Gdańska – odniosły spektakularny sukces. 

                                                           
13 Sagan K., Rozwój radiofonii koncesjonowanej 1994-1998 
http://radiopolska.pl/portal/article.php?story=Rozwoj_radiofonii_koncesjonowanej%20  
14 Radiofonia katolicka w Polsce. Podstawy prawne, struktura i organizacja http 
http://pracekul.wordpress.com/2012/10/30/radiofonia-katolicka-w-polsce-podstawy-prawne-struktura-
i-organizacja  



W drugiej edycji procesu koncesyjnego trwającego w latach 1995-1996 koncesje na 

nadawanie programów radiowych otrzymało dodatkowych 36 nadawców. Drugi proces 

koncesyjny sfinalizował okres kształtowania rynku niepublicznych nadawców radiowych. 

Efektem tego procesu było prawne usankcjonowanie funkcjonowania około 160 stacji 

lokalnych osadzonych w społeczności lokalnej. Rynek radiowy stał się najbardziej 

konkurencyjny ze wszystkich mediów w Polsce15. 

 

6. Etap rozpoczęcia procesu konsolidacji, koncentracji i przekształceń 

własnościowych 

 

Trzeci etap rozwoju radia to etap weryfikacji funkcjonujących nadawców radiowych 

pod względem jakości nadawanego przez nich programu , dostępności tych podmiotów do 

rynku reklamowego oraz posiadania wystarczająco mocnych podstaw finansowych do 

prowadzenia działalności radiowej.  W większości przypadków dochody z reklam nie 

zaspokajały potrzeb stacji lokalnych. Najsłabszym ogniwem rynku nadawców 

koncesjonowanych okazały się stacje lokalne, które czerpiąc zyski z dość płytkich lokalnych 

rynków reklamy, borykały się z problemami finansowymi i balansowały na granicy 

rentowności. W tej sytuacji nadawcy lokalni rezygnowali z ambitnych pomysłów 

programowych, tj. tworzenia własnych serwisów informacyjnych i audycji publicystycznych. 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nasilił się wpływ czynników ograniczających 

rozwój radiofonii lokalnej mimo rosnącego znaczenia radia lokalnego dla rozwoju 

społeczności lokalnych i samorządności. Od momentu zakończenia drugiej tury postępowania 

koncesyjnego rozwój stacji radiowych był hamowany przez brak zwiększania technicznego 

zasięgu nadawania oraz brak rozstrzygnięć KRRiT w kwestii rozszczepienia programu na 

lokalne pasma antenowe. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych jedynie RMF FM i Radio Zet stanowiły istotne 

wyzwanie dla programów radia publicznego, dyktowały  też warunki rywalizacji na 

komercyjnym rynku radiowym. Od początku stacje te traktowały swój program jako produkt, 

a nazwę rozgłośni radiowej jak markę handlową. Jako pierwsze dostrzegły siłę osobowości 

prezenterów i dziennikarzy w kreowaniu wizerunku radia. W regionach dominowały pod 

względem słuchalności prywatne rozgłośnie lokalne, przeważnie o małej mocy nadajnika. 

                                                           
15 Beliczyński J. Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009 [w:] Radio i gazety. Transformacja 
polskich mediów regionalnych po 1989r., red. K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2010. 



Lata dziewięćdziesiąte charakteryzują się dychotomicznym systemem segmentacji rynku 

radiowego według modelu prywatne/komercyjne – publiczne, ogólnopolskie – 

lokalne/regionalne, muzyczne – informacyjne oraz umiarkowanym zainteresowaniem 

inwestorów zagranicznych polskim rynkiem radiowym. 

Według Stowarzyszenia Polskie Prywatnej Radiofonii utrzymanie stacji radiowej w 

mieście o średniej licznie mieszkańców kosztowało około 50 tys. zł, a zwrot z poniesionych 

nakładów szacowano na 3 lata działalności. Na rynku radiowym lat dziewięćdziesiątych 

dominował format uniwersalny.  Większość rozgłośni reprezentowała podobny program, 

zarówno pod względem nadawanej muzyki jak i wiadomości, adresowany do masowego 

słuchacza. Przez większość nadawców lokalnych został przyjęty model radia uniwersalnego 

oraz muzyczno-informacyjnego. 

Wśród nadawców lokalnych widoczne były dwie strategie działania, tj. wejście do 

sieci lub pozyskanie partnera strategicznego poprzez sprzedaż udziałów. Trwale wykształciły 

się trzy grupy powiązań między koncesjonariuszami radiowymi: 1)własnościowe (podmiot 

ma udział/akcje w firmach posiadających koncesje lub sam ma kilka koncesji lokalnych); 

2)powiązania programowe (kilku nadawców korzysta z gotowych audycji lub ich zestawów, 

produkowanych lub zestawianych przez podmiot trzeci, jak też kilka stacji wspólnie 

przygotowuje audycje lub ich zestawienie i emituje w tym samym paśmie programowym); 

3)powiązania reklamowe (wspólna sprzedaż czasu antenowego we wspólnych pasmach 

programowych przez agencję reklamową lub dom mediowy, jednolity cennik i układ pasm 

reklamowych, jednolite rabaty). Istotnym rodzajem integracji na rynku jest łączenie 

działalności radiowej z wydawniczą, telewizyjną, internetową i reklamy zewnętrznej. 

Obserwowano umacnianie się holdingów i grup medialnych (Broker FM, Eurozet, Agora, 

ZPR SA)16. 

 

7. Etap stabilizacji i centralizacji rynku radiowego 

 

Przeprowadzony w 2001r. przez KRRiT proces rekoncesjonowania nie wpłynął 

zasadniczo na kształt rynku radiowego. Tworzenie nowych stacji było coraz trudniejsze i 

bardziej ryzykowne biznesowo. Strategie działania najsilniejszych graczy radiowych polegały 

na przejmowaniu istniejących niezależnych stacji lokalnych. Z liczny 110 stacji lokalnych 

funkcjonujących tuż przed procesem ponownego udzielenia koncesji na przełomie 2000 i 
                                                           
16 Beliczyński J. Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009 [w:] Radio i gazety. Transformacja 
polskich mediów regionalnych po 1989r., red. K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2010. 



2001r. pozostało 78 stacji działających samodzielnie w 2004r. Do końca 2005r. liczba ta 

ograniczyła się do 54 niezależnych nadawców radiowych tworzących samodzielnie programy 

radiowe. W 2006r. samodzielni nadawcy lokalni tworzyli grupę 48 stacji, w drugim kwartale 

2008r. – 40 stacji, a w pierwszym kwartale 2009r. – 36. Świadczy to o kurczeniu się, w ciągu 

ostatnich lat, rynku lokalnych niezależnych nadawców kosztem sieci Agory, Eski, Adpoint, a 

od 2007r. także RMF Maxxx. NA rynku lokalnym coraz wyraźniej widać przewagę sieci i 

grup radiowych nad rozgłośniami niezależnymi. 

Przełom XX i XXIw. Upłynął po znakiem profesjonalizacji komercyjnego rynku 

radiowego, który charakteryzuje względna różnorodność ofert programowych mogących 

zaspokoić względnie rozmaite potrzeby i oczekiwania słuchacza. Po 2006r. obserwuje się 

ostrą walkę konkurencyjną nadawców radiowych o słuchaczy – użytkowników Internetu. 

Jako pierwszy z projektem zestawu internetowych stacji wyspecjalizowanych muzycznie 

ruszył Broker FM, oferując wortal pod nazwą „Miasto muzyki” obejmujący początkowo 30 

sformatowanych stacji radiowych, uzupełniony o informacje na temat muzyki17. 
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prof. dr hab. Jerzy Runge 

Region administracyjny 

 

Region administracyjny jest terytorialną jednostką organizacji państwa, zaś jego 

składowymi są (Miszczuk, 2003): 

• zwarte terytorium, z wyraźnie wydzielonymi granicami zewnętrznymi, jak i określoną 

liczbą podstawowych jednostek podziału administracyjnego kraju (gminy), 

• zagospodarowanie przestrzenne będące wyrazem specyfiki gospodarczej regionu, 

• zbiorowość mieszkańców cechująca się określonymi charakterystykami 

demograficzno-społecznymi, 

• oraz władza publiczna, której zakres oddziaływania na pozostałe elementy wynika z 

przyjętego modelu państwa. 

Z uwagi na fakt realizacji w regionie administracyjnym zadań wynikających z 

ogólnokrajowych założeń polityki społeczno-gospodarczej, niezbędne są różnego typu 

instytucje regionalne warunkujące wykonywanie owych zadań. Dlatego też na każdym 

historycznym etapie funkcjonowania państwa obecne są regiony administracyjne jako 

składowe terytorialnego systemu polityczno-społecznego i gospodarczego. W Polsce 

regionem administracyjnym jest województwo. 

 

1. Zmienność obszaru województwa śląskiego jako regionu 

administracyjnego 

 

Województwo śląskie traktowane w kategoriach regionu administracyjnego jest 

przypadkiem szczególnym w skali kraju, co wynika z jego genezy oraz procesu przemian. 

Formalno-prawnie województwo śląskie pojawiło się w 1922 r. w wyniku odzyskania przez 

Polskę niepodległości w wyniku zakończenia I wojny światowej, a jednocześnie po 123 latach 

zaborów. Złożoność procesów przemian społeczno-gospodarczych na pograniczu polityczno-

kulturowym, konieczność przeprowadzenia Plebiscytu, czy też Powstania Śląskie, to czynniki 

które spowodowały iż określenie granic zewnętrznych nie było aktem jednorazowym, ale 

czteroletnim procesem formalizacji regionu administracyjnego (1918-1922). 

Zgodnie z danymi pierwszego w II Rzeczypospolitej NSP 1921 roku, terytorium 

województwa śląskiego obejmowało 4230 km² z 1,125 mln mieszkańców. O ile w okresie 

międzywojennym skala zmian społeczno-gospodarczych nie była tutaj duża, o tyle po roku 



1945, były one już znaczące, odnosząc się zarówno do kształtu terytorialnego regionu, 

procesów i struktur społeczno-gospodarczych, czy tez systemu zarządzania. Usytuowanie 

obszaru województwa śląskiego na historycznym pograniczu Śląska i Małopolski rzutowało 

na decyzje w sprawie kreowania jego granic, bowiem wraz z ich licznymi powojennymi 

zmianami w czasie, zmieniał się także stopień transgraniczności. Zagadnienie to wymaga 

nieco szerszego omówienia. Śląsk jako kraina geograficzna obejmuje terytorium od Łużyc na 

terenie Niemiec, aż po linię Przemszy i Brynicy na wschodzie, dzieląc się na Śląsk Dolny z 

historyczną  stolicą we Wrocławiu i Śląsk Górny z Opolem. Stopniowy, począwszy od 

średniowiecza proces czechizacji, wpływ Habsburgów, później Prus, czy też utrata 

niepodległości przez Polskę pod koniec XVIII wieku powodowały, iż administrowano 

obszarem obecnego województwa z perspektywy Pragi, Wiednia, Berlina, czy też 

Petersburga, zaś zachodzący na pograniczu Śląska i Małopolski dynamiczny proces 

kreowania regionu w żaden sposób nie korelował z obserwowanymi społeczno-kulturowymi 

zróżnicowaniami przestrzennymi (Kłosowski, Runge, 1999). Problem braku stabilności 

terytorialnej rozpatrywanego województwa staje się szczególnie widoczny po 1945 roku w 

kontekście jego poszerzania na wschód na teren Małopolski. Jednocześnie brak stabilności ma 

swój wymiar wewnętrzny, wiążąc się ze zmianami w przebiegu granic podstawowych 

jednostek podziału administracyjnego kraju, tj. gmin. Z jednej strony dynamiczny rozwój 

niektórych ośrodków miejskich powodował administracyjne odgórne włączanie do nich 

sąsiednich miejscowości, często o silnych tradycjach tożsamości lokalnej, jak i będących 

historycznymi miastami, zaś z drugiej strony uwidaczniały się społeczności z silną motywacją 

do administracyjnego usamodzielnienia. Szczególny wpływ na owe zmiany granic wywarła 

realizacja w latach 50. i 60. XX w. koncepcji deglomeracji konurbacji oraz zdynamizowanie 

uprzemysłowienia w latach 70. XX w. Inwentaryzacja owych zmian dla lat 1945-2002 jest 

następująca (Runge, 2005, s. 195): 

• lata 1945-1949       6 przypadków, 

• lata 1950-1959       36 przypadków, 

• lata 1960-1969       27 przypadków, 

• lata 1970–1979      33 przypadki, 

• lata 1980–1989        7 przypadków, 

• lata 1990–2002       37 przypadków,  



co daje łącznie 146 przypadków modyfikacji w przebiegu granic gmin. Kolejne lata 

przyniosły dalsze tego typu sytuacje. Niewątpliwie owa zmienność struktury wewnętrznej 

regionu administracyjnego odbiega zdecydowanie od innych obszarów kraju.  

Należy pamiętać także, iż zarządzanie regionem administracyjnym miało w Polsce 

powojennej formę trzy lub du stopniową. Wraz z wprowadzeniem w 1975 r. podziału kraju na 

49 województw zlikwidowano funkcjonujące od lat 50. XX w. powiaty, przywracając je 

ponownie w 1999 r.  

Brak stabilności terytorialnej województwa wynika także z bliskiego sąsiedztwa 

złożonych układów osadniczych oraz ośrodków miejskich o znaczeniu ponadregionalnym - 

konurbacja katowicka, konurbacja rybnicka, aglomeracja Bielska-Białej, aglomeracja 

Częstochowy. Szczególnie  te dwie ostatnie rozwijały się w latach 1975-1998 ramach 

nieistniejących już województw – bielskiego i częstochowskiego. Sąsiedztwo Opola i 

Krakowa również wywierało wpływ na aspiracje regionotwórcze. Dowodem w tym względzie 

może być krótki epizod powołania w 1946 roku, województwa śląsko-dąbrowskiego (15369 

km²), obejmującego zasadniczo Opolszczyznę i obszar przedwojennego województwa 

śląskiego z drobnymi uzupełnieniami. Twór ten przetrwał jedynie 5 lat, do momentu kolejnej 

reformy podziału administracyjnego. 

 

2. Zagospodarowanie oraz zbiorowość mieszkańców w kontekście 

geograficzno-systemowego ujęcia regionu administracyjnego 

 

Jak sygnalizowano we wstępie składowymi regionu administracyjnego jest określony 

stan zagospodarowania przestrzennego oraz zbiorowość mieszkańców.  

Zagospodarowanie stanowi pochodną historycznego procesu krystalizacji 

przestrzenno-materialnej regionu (Chojnicki, 1996). Mówiąc inaczej, pojawianie się 

działalności gospodarczych w kolejnych okresach czasu – od średniowiecza po czasy 

współczesne – powodowała formowanie się różnego typu form działalności ekonomicznej 

człowieka (kopalnie, huty, zakłady przemysłu maszynowego, infrastruktura techniczna, itp). 

Istniało zatem zapotrzebowanie na pracowników. W sytuacji braku dostatecznych 

miejscowych zasobów pracy konieczna stała się imigracja z obszarów sąsiednich i dalej 

położonych. Wraz z rozwojem gospodarczym zachodzi proces rozwoju świadomości 

regionalnej, dotykającej takich kwestii jak: identyfikacja charakteru i kształtu regionu, 

wartościowania, czy też symboliki regionu (Chojnicki, 1996). Rozwój świadomości 



regionalnej był tu osłabiany procesem formowania się państw narodowych na przełomie XIX 

i XX wieku, jak i kolejnymi falami imigrantów w związku z realizacją nowych inwestycji 

przemysłowych. Dlatego województwie śląskie niejednorodne pod względem etniczno-

społecznym, a na dodatek granice województwa nie są zgodne z przebiegiem granic 

etnicznych. Ślązacy są obecni głównie po zachodniej stronie Przemszy i Brynicy, na Śląsku 

Opolskim i Cieszyńskim (także na terenie Republiki Czeskiej). Z uwagi na skalę 

powojennych ruchów migracyjnych udziały ludności autochtonicznej w poszczególnych 

miejscowościach zostały znacznie zredukowane, głównie drogą budowy licznych 

spółdzielczych osiedli mieszkaniowych w latach 60. i 70. XX wieku.  

Z. Chojnicki (1996) rozpatrując etapy formowania się regionów wydziela kolejno: 

• krystalizację podstaw materialnych regionu, 

• formowanie się świadomości regionalnej, 

• tworzenie podstaw instytucjonalnych regionu, 

• etap stabilizacji regionu. 

Próba weryfikacji owego modelu w odniesieniu do rozpatrywanego tutaj regionu wskazuje na 

liczne odmienności, wynikające przede wszystkim z historycznie większego znaczenia 

zewnętrznych czynników przemian aniżeli czynników wewnętrznych oraz braku 

jednorodności struktury wewnętrznej (Runge, 2007). Analiza chociażby formowania się 

podstaw instytucjonalnych (w tym także warunkujących funkcjonowanie władzy publicznej) 

nie jest prosta. Rozwój instytucji dokonuje się bowiem w dwóch aspektach, tj. wyposażenia 

instytucjonalnego regionu oraz instytucjonalizacji regionu jako jednostki podziału 

terytorialnego kraju. W pierwszym przypadku szczególną rolę odgrywają te instytucje, które 

przyczyniają się do integracji wewnątrz regionalnej (sfera polityczna, ekonomiczna i 

kulturowa). Z kolei instytucjonalizacja polega na ...”nadaniu de jure statusu 

administracyjnego regionowi, określeniu jego funkcji a zwłaszcza kompetencji w zakresie 

administracji publicznej i specjalnej oraz wyznaczaniu jego granic terytorialnych”... 

(Chojnicki, 1996, s. 36). W pierwszym przypadku, tj. procesu wyposażania instytucjonalnego 

regionu, dysponujemy tak naprawdę tylko charakterystyką przeobrażeń dla konurbacji 

katowickiej (Szajnowska-Wysocka, 1995). Przeprowadzona przez Autorkę analiza dla lat 

powojennych pozwala zauważyć, iż: w latach 1958-1970 obserwowano wzrost znaczenia 

systemu ekonomicznego, a jednocześnie zmniejszanie roli instytucji politycznych i 

kulturowych; z kolei po 1970 roku widoczny był rozwój tych ostatnich. W przypadku 

konurbacji rybnickiej dynamika wzrostu pozycji instytucji gospodarczych odnotowana została 



w latach 60. i 70. XX wieku (związek z górnictwem węglowym). Charakterystyczną cechą 

jest tutaj nienadążanie rozwoju instytucji społecznych za gospodarczymi. Reasumując 

zagadnienie identyfikacji regionu administracyjnego należy wyraźnie podkreślić, iż nie jest on 

tożsamy z regionem geograficzno-historycznym. Ten drugi musi wykazywać historyczną 

trwałość terytorium, przewagę cech wspólnych nad odrębnościami w stosunku do otoczenia.  

Z uwagi na status prawny oraz zakres zadań instytucji regionalnych, obok regionu 

administracyjnego spotykamy także pojęcie regionu samorządowego, autonomicznego i 

federalnego.  
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dr Jakub Grudniewski 

Rejencja opolska 

 

Rejencja Opolska (Regierung in Oppeln, Regierungsbezirk Oppeln) – nazwa 

niemieckiego urzędu istniejącego na Górnym Śląsku w latach 1816-1945, a także  jednostka 

terytorialna1 obejmująca teren działania tego urzędu. Rejencja opolska była jedną z czterech 

rejencji (obok legnickiej, dzierżoniowskiej i wrocławskiej) utworzonych w ramach Prowincji 

Śląskiej (Provinz Schlesien). 

 

Mapa rejencji opolskiej a jednocześnie prowincji śląskiej w 1922 roku 
 

 

 

                                                           
1 http://www.sbc.org.pl/publication/31759 



1. Rejencja Opolska. Urząd administracji państwowej 

 

1.1. Początki administracji pruskiej i wprowadzenie nowego ustroju na Śląsku 

 

Początki administracji pruskiej sięgają początku XVII wieku. W 1604 roku 

utworzono jako organ doradczy panującego tzw. Tajną Radę (Geheim Rat), inaczej zwaną 

Radą Państwa (niem. Staatsrat), która w 1651 roku została przekształcona w centralną władzę 

administracyjną Prus. Właściwym organizatorem administracji pruskiej był król Fryderyk 

Wilhelm I (1713-1740). Utworzone przez niego władze administracyjne przetrwały prawie sto 

lat, tj. do reform Steina-Hardenberga w roku 1808. Rozporządzeniem z dnia 24 maja 1713 

roku Fryderyk Wilhelm I utworzył dwa urzędy centralne: 

• Generalne Dyrektorium Finansów (niem. General-Finanz-Direktorium), którego 

kompetencje rozciągały się na domeny państwowe i patrymonialne, lasy, pocztę, 

mennicę itd.; 

• Generalny Komisariat Wojny (General-Kriegs-Kommisariat), do którego kompetencji 

należały sprawie miejskie, podatkowe i kolonizacyjne. 

Nowymi władzami prowincjonalnymi były Kamery Rządowe (Amtskammer) i Kamery 

Wojny (Kriegskammer). Spory kompetencyjne pomiędzy Generalnym Dyrektorium Finansów 

a Generalnym Komisariatem Wojny spowodowały, że w 1725 roku połączono je w jeden 

urząd o nazwie Generalne Dyrektorium do spraw Wojny, Finansów i Domen (General Kriegs-

, Finanz- und Domänen-Direktorium). Podległe mu władze prowincjonalne, dotychczas 

odrębnie funkcjonujące, połączono również w jeden urząd zwany Kamerami (Izbami) Wojny 

i Domen (Kriegs- und Domänen-Kammer). Charakterystyczne było istnienie w Prusach nie 

spotykanego gdzie indziej systemu administracyjnego opartego o powiaty (niem. Kreis), 

którymi kierowali landraci. Istniejące w tym czasie władze sądowe zwane były rejencjami. Po 

zajęciu Śląska przez Prusy przez Fryderyka II w 1741 roku usunięta została dotychczasowa 

administracja habsburska, a na jej miejsce wprowadzone zostały władze administracyjne 

pruskie. Nie nastąpiła jednak wówczas całkowita unifikacja Śląska z pozostałymi 

prowincjami Prus, gdyż nie podporządkowano go jak inne prowincje Generalnemu 

Dyrektorium, lecz utworzono dla Śląska urząd specjalnego ministra (Minister Śląska) 

podległego bezpośrednio królowi. Tytułowano go : dirigirender Minister in Schlesien. 

Odrębność ta utrzymała się do początku XIX wieku. 



Bezpośrednio po zajęciu Śląska władzę sprawował tu komisariat wojenny, jednak już 

zarządzeniem królewskim z 25 listopada 1741 roku utworzono na terenie Śląska dwie 

Kamery Wojny i Domen, jedną z siedzibą w Głogowie dla części Śląska Dolnego, a drugą z 

siedzibą we Wrocławiu dla pozostałej części Śląska Dolnego i całego pruskiego Śląska 

Górnego. Utworzono wówczas również trzy obwody sądowe z władzami naczelnymi we 

Wrocławiu, Głogowie i Opolu (ten ostatni przeniesiono wówczas do Brzegu). Kamery Wojny 

i Domen były przede wszystkim władzą wojskową i skarbową.  Zajmowały się m. in. 

sprawami przemarszu i kwaterunku wojska. Do kamer spływały dochody z domen 

państwowych, lasów, ceł, gospodarki solnej i górniczej. Kamery wykonywały nadzór w 

sprawach podatku i akcyzy, handlu, przemysłu, rzemiosła, związków i Żydów, a także 

sprawowały kontrolę nad zarządami miast akcyzowych (z których w zasadzie wszystkie były 

miastami królewskimi), do Kamer należały kompetencje policyjne i orzecznictwo 

administracyjne. Kamery Wojny i Domen podzielone były na departamenty o zasięgu 

terytorialnym (w Kamerze głogowskiej 3, we wrocławskiej 7), którymi kierowali tzw. radcy 

wojenno-podatkowi (niem. Kriegs- und Steuerräte). Ich kompetencje były szerokie i z 

biegiem lat jeszcze wzrastały. Sprawowali oni bezpośredni nadzór nad miastami akcyzowymi, 

których było 131 (33 miasta nieakcyzowe podlegały landratom). Teren Górnego Śląska 

należał do VI i VII departamentu Kamery, którymi kierowali radcy wojenno-podatkowi w 

Raciborzu (potem w Prudniku) i w Tarnowskich Górach. 

 

1.2. Reorganizacja pruskiej administracji państwowej wskutek reform Steina-

Hardenberga. Utworzenie Rejencji opolskiej 

 

W wyniku klęski Prus w walce z wojskami napoleońskimi pod Jeną i Auerstädt w 

1806 roku postanowiono przeprowadzić gruntowną reformę administracji kraju. 

Spowodowała ona, że w 1808 roku Śląsk utracił swoje odrębne stanowisko i został zrównany 

z innymi prowincjami Prus. Dotychczasowy urząd specjalnego ministra dla Śląska został 

przekształcony w urząd nadprezydenta Prowincji Śląskiej. Równocześnie przystąpiono do 

reorganizacji Kamer Wojny i Domen, które przemianowano ustawą z dnia 26 grudnia 1808 

roku na rejencje. Na duże trudności natrafiono podczas reorganizacji Kamery głogowskiej, 

gdyż w czasie tym Głogów znajdował się w rękach francuskich. Postanowiono więc na okres 

realizacji reformy przenieść urząd ten do Legnicy. Przeniesienie to, traktowane jako 

przejściowe, okazało się jednak, mimo sprzeciwu głogowian, trwałe, gdyż siedzibą rejencji 



pozostała Legnica. Rejencja legnicka rozpoczęła swoją działalność 4 kwietnia 1809 roku, 

natomiast rejencja wrocławska pół roku później, tj. 23 września 1809 roku. 

Ze względu na to, że rejencja wrocławska obejmowała swoim zasięgiem również 

Śląsk Górny już wtedy słychać było głosy, że należy utworzyć jeszcze jedną rejencję dla 

Górnego Śląska, jednak z powodów oszczędnościowych musiano z realizacją tego na razie się 

wstrzymać. 

Już w tym okresie słychać było głosy o wyjątkowości obszaru nad górną Odrą. 

Nadprezydent Prowincji Śląskiej Carl Georg von Massow argumentował w memoriale z maja 

1810 roku, że „Górny Śląsk różni się od Dolnego tak bardzo swoimi produktami, zajęciami 

ludności, językiem, charakterem mieszkańców, kondycją chłopów, w części również religią, 

że obydwa regiony wymagają całkowitego rozdziału administracji”. Memoriał ten wywołał 

niemałe poruszenie w Berlinie, i poskutkował (również pod wrażeniem powstania 

chłopskiego na Górnym Śląsku) powołaniem w końcu 1811 roku Johanna Augusta Sacka w 

celu opracowania projektu nowego urzędu rejencyjnego. Sack krytykował władze we 

Wrocławiu za zaniedbania względem Górnego Śląska i obwiniał o zapóźnienie 

cywilizacyjnego Górnego Śląska. Rozwiązaniem tych problemów miało być zdaniem Sacka 

usamodzielnienie administracyjne tego regionu oraz wprowadzenie tutaj francuskiego 

systemu departamentów, ten ostatni postulat został jednak od razu odrzucony przez monarchę 

nie chcącego wyjątków od ogólnie przyjętego systemu administracyjnego. Sack postulował 

również utworzenie odrębnej rejencji dla Zagłębia Sudeckiego. Te przemyślenia Sacka miały 

wpływ na kierunek dalszych działań, które były możliwe dopiero po ostatecznym pokonaniu 

Napoleona w 1815 roku.  

Po Kongresie Wiedeńskim powstała dodatkowo kwestia ujednolicenia administracji 

na terenach nie należących wcześniej do Prus (Wielkie Księstwo Poznańskie, część Saksonii z 

Górnymi i Dolnymi Łużycami). Podstawą do rozwiązania tego problemu, jak również 

uproszczenia i zwiększenia efektywności pozostałej części administracji, m. in. poprzez 

powstanie odrębnej rejencji dla Górnego Śląska, stało się wydanie 30 kwietnia 1815 roku 

„Zarządzenia o polepszeniu  utworzonych urzędów prowincjonalnych” (Verordnung über die 

verbesserte Einrichtung der Provinzialbehörden).  

Zarządzenie to mówiło o podziale Prowincji Śląskiej na cztery okręgi rejencyjne: na 

Górnym Śląsku w Opolu, na Śląsku Środkowym we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku w 

Legnicy i tzw. rejencji górskiej w Dzierżoniowie. Ich granice, a także podział na powiaty 

musiały zostać dopiero ustalone na drodze mozolnych i często trudnych negocjacji. Zgodnie z 



instrukcją z 3 lipca 1815 roku postanowiono nie zmienia

jednocześnie starając się je utrzyma

Organizacją rejencji mieli zaj

stanowisko to dzierżył Heinric

wrocławskiej, późniejszy pierwszy 

Wkrótce powstał spór o przyszł

wchodziły tutaj Gliwice, Racibórz oraz Brzeg, dotychczasowa siedziba 

Krajowego (Oberlandesgericht). Dopiero w listopadzie 1815 roku odgórn

zdecydowano o wyborze Opola jako stolicy rejencji. Formalne ukonstytuowanie si

rejencji nastąpiło 1 maja 1816 roku. 

Gazeta urzędowa rejencji opolskiej ukazująca się od 1816 roku

 

 

 z 3 lipca 1815 roku postanowiono nie zmieniać znacznie starych granic powiatów, 

 je utrzymać w wielkości od 20 do 36 tysięcy mieszka

 rejencji mieli zająć się specjalni komisarze. Dla Górnego 

Heinrich Fabian hrabia von Reichenbach, wiceprezydent rejencji 

niejszy pierwszy prezydent rejencji opolskiej.  
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Gazeta urzędowa rejencji opolskiej ukazująca się od 1816 roku
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Gazeta urzędowa rejencji opolskiej ukazująca się od 1816 roku 



1.3. Zmiany struktury wewnętrznej urzędu Rejencji opolskiej w wiekach XIX i XX 

 

Pierwotnie, w 1808 roku w ręku władz rejencyjnych skupiona była cała władza 

administracyjna, poza władzą sądowniczą przekazaną sądom krajowym, sprawami 

wojskowymi, monetarnymi i bankami. Rejencja była władzą kolegialną, na której czele stał 

prezydent. Obok niego w jej skład wchodzili dyrektorzy będący przewodniczącymi 

poszczególnych deputacji rejencyjnych oraz radcy rejencyjni. Spośród tych ostatnich część 

miała funkcje podzielone merytorycznie: radcy konsystorialni i szkolni. 

Rejencje dzieliły się na cztery bądź pięć deputacji: policyjną, wyznań i oświecenia 

publicznego, finansów i wojskową. Rejencja jako plenum działała tylko w sprawach ogólnych  

i szczególnie ważnych oraz dotyczących spraw wyodrębnionych łącznie dla deputacji. 

Po reformach z 1815 roku zakres uprawnień rejencji uległ zwężeniu: sprawy 

duchowne, szkolne i medyczne przekazano odrębnym urzędom. Administracja w zakresie 

podatków pośrednich została przekazana utworzonej specjalnej dyrekcji podatkowej. 

Deputacje zostały zniesione, a na ich miejsce utworzono dwa wydziały z dyrektorami na 

czele. Pierwszy z nich zajmował się sprawami należącymi do ministrów spraw zagranicznych, 

wojskowych i wewnętrznych, drugi natomiast odpowiadał za sprawy finansów, rzemiosła, 

handlu i budowlane. W 1825 roku zwiększono liczbę wydziałów rejencji do czterech (spraw 

wewnętrznych, spraw kościelnych i szkolnych, podatków bezpośrednich, domen i lasów oraz 

podatków pośrednich), przy czym w rejencjach w prowincji śląskiej ostatni wydział istniał 

jedynie przez dwa lata do momentu utworzenia Dyrekcji Podatkowej Prowincji Śląskiej we 

Wrocławiu (Provinzial-Steuer-Deputation). Na czele wydziałów stali nie dyrektorzy, lecz 

wyżsi radcy rejencyjni.  

 

Schemat organizacyjny rejencji opolskiej w latach 1815-1825 



 

Schemat organizacyjny rejencji opolskiej w latach 1827-1883 
Podział rejencji opolskiej na trzy wydziały był nadzwyczaj trwały: utrzymał się do 

1945 roku. W latach 1883-1935 Wydział I Wewnętrzny (Abteilung des Innern) zmienił nazwę 

na Wydział Prezydialny (Präsidial-Abteilung), zaś od 1935 roku nazywał się Wydziałem 

Ogólnym (Allgemeine Abteilung). Zajmował się on następującymi sprawami: 

• sprawy ogólnej administracji okręgu, sprawy wewnętrzno-polityczne, ogólny zarząd 

policyjny, nadzór nad policją, sprawy policji ochronnej, żandarmerii, policji 

komunikacyjnej, drogowej, budowlanej, straży ogniowej itp.; 

• sprawy komunalne jak sprawy personalne urzędników komunalnych, wybory 

komunalne, zmiany granic i powiatów, zmiany nazw miejscowości; 

• sprawy stowarzyszeń, korporacji, związków, fundacje i legaty, sprawy Żydów i 

dysydentów; 

• sprawy stanu cywilnego, zmiana nazwisk, nazwiska mieszane; 

• sprawy zdrowia publicznego – nadzór nad aptekami, sprawy sanitarne, zwalczanie 

zaraz i chorób zakaźnych, szczepienia ochronne, zwalczanie alkoholizmu, nadzór nad 

zakładami kuracyjnymi (sanatoria, prewentoria), szkolnictwo fachowe w zakresie 

spraw zdrowia; 

• sprawy weterynaryjne; 

• sprawy komunikacyjne, budowa linii kolejowych, dworców, dróg, autostrad i mostów; 

• sprawy narodowościowe: przynależność państwowa, sprawy graniczne i paszportowe, 

emigracja, sprawy cudzoziemców; 

• sprawy handlu, rzemiosła i przemysłu, ubezpieczenia nie podlegające urzędowi 

ubezpieczeń, pośrednictwo pracy, ubezpieczenia bezrobotnych, kontrola miar i cen, 



ochrona pracy, strajki, wypoczynek, sprawy wynikające z prawa pracowniczego, 

szkolnictwo zawodowe; 

• sprawy gospodarki rolnej i wodnej jak rolnictwo, łowiectwo, szkoły rolnicze, 

melioracje, regulacja rzek, pomiary stanu wód, kanalizacja, spółki i towarzystwa 

wodne; 

• sprawy opieki społecznej – opieka nad inwalidami, wsparcia dla emerytów, opieka 

nad młodzieżą; 

• sprawy budownictwa nadziemnego, zarząd nieruchomości państwowych, ochrona 

zabytków, wykopaliska itp.; 

• gospodarka mieszkaniowa i budownictwo mieszkaniowe. 

Po pierwszej wojnie światowej przeszły do kompetencji Wydziału I wydzielone z Wydziału II 

sprawy katastralne, nadzór nad podatkami przemysłowymi, sprawy kas powiatowych. 

W latach 30. zakres I Wydziału rozszerzono o: sprawy ochrony przeciwlotniczej, 

sprawy związane z dodatkami za pracę we wschodnich prowincjach Prus (Ostbeihilfe), 

sprawy przejęte po dawnym urzędzie obrachunkowym przy rejencji (Rechnungsamt), sprawy 

nowoutworzonej w ramach I Wydziału Rady Kontroli Gmin (Gemeindeprüfungsrat) oraz 

niektóre sprawy Wydziału Okręgowego (Bezirkausschuss), przekształconego w Okręgowy 

Sąd Administracyjny. Natomiast z Wydziału I wydzielono sprawy gospodarki rolnej i wodnej 

i przydzielono je Wydziałowi III. 

Wydział II dla spraw Kościołów i Szkół (Abteilung für Kirchen und Schulwesen) -  

w zakresie spraw kościelnych, po przekazaniu zarządu majątkiem kościelnym władzom 

Kościoła katolickiego i ewangelickiego, rejencjom pozostało zarządzanie patronatami, nadzór 

nad prowadzeniem ksiąg kościelnych, udział w tworzeniu nowych parafii, sprawy cmentarzy, 

sprawy budowlane. W zakresie spraw szkolnych do kompetencji II Wydziału należały sprawy 

szkół powszechnych, szkół średnich, szkół prywatnych, wyznaniowych, sprawy szkół dla 

dzieci upośledzonych, przedszkola, sprawy personalne nauczycieli, ich dokształcanie. Szkoły 

wyższe i seminaria nauczycielskie podlegały specjalnemu Szkolnemu Kolegium  

Prowincjonalnemu (Provinzialschulkollegium). W roku 1935 sprawy szkół zawodowych 

przeniesiono z Wydziału I do Wydziału II. 

Wydział III - Domen i Lasów (Abteilung für Domänen und Forsten), w latach 1825-

1919 zwany Wydziałem dla spraw Podatków Bezpośrednich, zaś od 1935 r. Wydziałem 

Rolnym (Landwirtschaftliche Abteilung). Do jego kompetencji należał zarząd podatkami 

bezpośrednimi (przemysłowymi i dochodowymi), administracja katastralna, sprawy kas 



powiatowych oraz zarząd  domenami i lasami. Po pierwszej wojnie światowej Zarząd 

Podatków Bezpośrednich w ramach Wydziału III został zlikwidowany, a jego sprawy 

przekazano przez Rejencję nowoutworzonym władzom skarbowym Rzeszy 

(Reichsfinanzbehörde). Sprawy katastralne, sprawy podatków rzemieślniczych oraz sprawy 

kas powiatowych przeszły do kompetencji Wydziału I. W roku 1935 Wydział III przeniesiono 

do Wydziału Rolnego, wydzielając z niego równocześnie Zarząd Lasów. Od tego czasu do 

kompetencji Wydziału III należał jedynie Zarząd Domen oraz od roku 1935 – sprawy rolne i 

wodne, wyłączone z Wydziału I. 

Do personelu rejencji obok prezydenta i kierowników wydziałów (którymi byli do 

1825 roku dyrektorzy, a od tego roku wyżsi radcy rejencyjni) należeli również radcy 

rejencyjni, radcy techniczni (medyczni, budowlani, weterynaryjni, szkolni, kasowi itd. oraz 

asesorzy). Wszyscy oni byli tzw. członkami rejencji. W latach 1815-1883 wszystkie wydziały 

rejencji działały w sposób kolegialny, tzn. sprawy załatwiano na posiedzeniach członków 

kolegium, a nie samodzielnie przez prezydenta. Posiedzenia odbywały się bądź jako plenarne, 

w których brali udział członkowie wszystkich wydziałów, bądź też były to posiedzenia 

jednego wydziału. Uchwały zapadały zwykle większością głosów, jednakże prezydentowi 

przysługiwało prawo zawieszenia uchwały i powzięcia decyzji według własnego uznania, za 

którą ponosił sam pełną odpowiedzialność. Plenum rejencji składało się z prezydenta jako 

przewodniczącego, wyższych radców rejencyjnych i radców rejencyjnych i asesorów. 

Wszyscy oni mieli pełne prawo głosu, z tym, że radcy techniczni tylko w sprawach 

dotyczących wydziału, w którym pracowali zaś asesorzy tylko w zakresie przydzielonych im 

spraw. Na zaproszenie prezydenta w posiedzeniach plenarnych mogli brać udział landraci. Na 

posiedzeniach kolegium omawiano wszystkie ważniejsze sprawy, m. in. budżety, 

sprawozdania do ministerstw, rozporządzenia władz zwierzchnich, zarządzenia wewnętrzne 

itp. Prezydent i kierownicy wydziałów tworzyli prezydium, do którego kompetencji należało 

mianowanie i zwalnianie członków kolegium i niższych urzędników, podział czynności 

między nimi, nadzór nad ich pracą, nadzór nad Główną Kasą Rejencji, udzielanie urlopów, 

kontrola podległych urzędów, przygotowywanie materiałów na obrady Kolegium itp. Na 

skutek przyjęcia pruskiej ustawy o administracji krajowej (Landesverwaltungsgesetz) w 1883 

roku zniesiono system kolegialny I Wydziału Wewnętrznego, a zakres jego działania 

przeniesiono pod bezpośredni nadzór prezydenta. Od tego czasu Wydział I zwano Wydziałem 

Prezydialnym. Reformy te nie dotyczyły Wydziału II i III, które pozostały kolegialne do 1935 

roku. Prezydent rejencji był mianowany przez króla, a od 1918 roku przez pruską Radę 

Ministrów (Preußische Ministerrat). 



 

2. Opolski okręg rejencyjny. Jednostka administracyjna 

 

2.1. Struktura opolskiego okręgu rejencyjnego w okresie monarchii Hohenzollernów 

 

Opolski okręg rejencyjny z kilku względów był w ramach prowincji śląskiej 

wyjątkowy. Był jedynym okręgiem, w którym pomiędzy 1816 a 1918 rokiem notowano 

spadek liczby ludności (od 1846 do 1849 roku liczba ludności spadła o ponad 21000 osób z 

powodu tyfusu głodowego, który rozprzestrzeniał się w latach 1847/48 zwłaszcza w powiecie 

rybnickim i pszczyńskim. Jeszcze w 1837 roku rejencja opolska była najmniejsza ze 

wszystkich śląskich rejencji, natomiast w 1895 roku należała już do największych pod 

względem liczby ludności. W 1849 roku mieszkało tutaj 31,5% ludności Śląska , w 1910 roku 

natomiast już 42,3%. Poniższa tabela pokazuje jak szybko zmieniała się liczba ludności w 

rejencji opolskiej od połowy XIX wieku. 

 

Źródło: Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1815-1945. Organisation-Aufgaben-Leistungen der 
Verwaltung, red. G. Heinrich, F.-W. Henning, K. Jeserich, Stuttgart-Berlin-Köln 1992, s. 890. 

Rejencję opolską zamieszkiwała ludność głównie katolicka (90,6% ogółu liczby ludności w 

1910 roku). Ewangelicy stanowili wówczas 8,5%, a Żydzi jedynie 0,8% ogółu mieszkańców 

rejencji. 

W momencie ukonstytuowania się rejencji opolskiej w 1816 roku w skład okręgu 

rejencyjnego weszły następujące powiaty: bytomski, głubczycki, grodkowski, kozielski, 

lubliniecki, niemodliński, nyski, oleski, opolski, prudnicki, pszczyński, raciborski, toszecko-

gliwicki. Struktura opolskiego okręgu rejencyjnego uległa w okresie monarchii 

Hohenzollernów zaledwie kilku zmianom. Włączony w granice rejencji opolskiej powiat 

kluczborski próbował przeforsować swoje pozostanie w rejencji wrocławskiej, co mu się 

przejściowo w latach 1816-1820 udało, ostatecznie jednak został przyłączony do rejencji 

opolskiej. Od 1816 roku rejencje miały zająć się nowym podziałem powiatów, czego na 

Górnym Śląsku ostatecznie dokonano dnia 1 stycznia 1818 roku. Z 15 istniejących w rejencji 



opolskiej powiatów jeden (rybnicki) został utworzony, co nastąpiło w wyniku pomniejszenia 

powiatów: pszczyńskiego, raciborskiego, głubczyckiego i toszecko-gliwickiego. Planowano 

skasować powiat niemodliński, jednak wskutek oporu stanów nie udało się tego 

przeprowadzić. Dokonano kilku nieznacznych korekt granic powiatów, scentralizowano 

również urzędy w stolicach powiatów. Po ustaleniu się w 1820 roku ostatecznego podziału 

rejencji na powiaty następna zmiana administracyjna nastąpiła 27 marca 1873 roku kiedy to 

król Prus Wilhelm I podjął decyzję o podziale dotychczasowego powiatu bytomskiego na 

cztery powiaty ziemskie: bytomski, katowicki, tarnogórski i zabrski. W kolejnych latach 

następujące miasta leżące w rejencji opolskiej zostały powiatami miejskimi (Stadtkreise): 

Bytom (1890), Gliwice (1897), Królewska Huta (1898), Katowice (1899), Racibórz (1903) i 

Nysa (1911). Pod koniec istnienia II Cesarstwa Niemieckiego w opolskim okręgu 

rejencyjnym istniały następujące powiaty:  

• bytomski miejski (Beuthen-Stadt), 

• bytomski ziemski (Beuthen-Land), 

• gliwicki miejski (Gleiwitz-Stadt), 

• głubczycki (Leobschütz), 

• grodkowski (Grottkau), 

• katowicki miejski (Kattowitz-Stadt), 

• katowicki ziemski (Kattowitz-Land), 

• kluczborski (Kreuzburg), 

• kozielski (Cosel), 

• królewskohucki miejski (Königshütte-Stadt), 

• lubliniecki (Lublinitz), 

• niemodliński (Falkenberg), 

• nyski miejski (Neisse-Stadt), 

• nyski ziemski (Neisse-Land), 

• oleski (Rosenberg), 

• opolski miejski (Oppeln-Stadt), 

• opolski ziemski (Oppeln-Land), 

• prudnicki (Neustadt O/S), 

• pszczyński (Pless), 

• raciborski miejski (Ratibor-Stadt), 

• raciborski ziemski (Ratibor-Land), 



• rybnicki (Rybnik), 

• tarnogórski (Tarnowitz), 

• toszecko-gliwicki (Tost-Gleiwitz), 

• zabrski (Zabrze, Hindenburg). 

 

2.2. Zmiany administracyjne w Republice Weimarskiej i w III Rzeszy 

 

Największe zmiany dla rejencji opolskiej w wyniku których została ona podniesiona 

do rangi Prowincji Górnośląskiej nastąpiły po zakończeniu I wojny światowej. Początkowe 

dążenia do utworzenia na Górnym Śląsku odrębnej prowincji w ramach Niemiec, wysuwane 

przez Katolicką Partię Ludową (Katholische Volkspartei) trafiały na twardy opór zarówno w 

Berlinie jak i we Wrocławiu. Starosta krajowy i były landrat lubliniecki Georg von Thaer 

podkreślał, że podział Prowincji Śląskiej jest nie tylko wbrew tradycjom historycznym, ale 

doprowadzi również do zerwania jedności gospodarczej i obu stronom przyniesie znaczne 

niekorzyści. Aby osłabić górnośląskie dążenia do uzyskania autonomii niektóre partie, takie 

jak Niemiecko-narodowa Partia Ludowa (Deutschnationale Volkspartei) i Niemiecka Partia 

Demokratyczna (Deutsche Demokratische Partei) głosowały w Pruskim Zgromadzeniu 

Krajowym (Preußische Landesversammlung) 14 października 1919 roku za projektem 

Katolickiej Partii Ludowej. 8 listopada 1919 roku ogłoszono, że Prusy otrzymują nową 

prowincję górnośląską, która po odpadnięciu terenów przyznanych w wyniku traktatu 

wersalskiego Czechosłowacji (tzw. Kraik Hulczyński) i w wyniku plebiscytu Polsce, 

obejmowała obszar 9708 km2, a zamieszkiwało ją zaledwie 1,37 miliona mieszkańców, co 

czyniło ją drugą najmniejszą prowincją w Niemczech po tzw. Marchii Granicznej Poznańsko-

Zachodniopruskiej. Fakt, że do rangi prowincji podniesiono wówczas rejencję opolską 

powodował, że powstała unia personalna pomiędzy stanowiskiem prezydenta rejencji, a 

nadprezydentem prowincji górnośląskiej. W okresie Republiki Weimarskiej jedynym 

samodzielnym prezydentem rejencji opolskiej, który nie był nadprezydentem prowincji był 

Roland Brauweiler, w 1925 roku przeniesiony na tę samą funkcję do Malborka. 5 stycznia 

1927 roku ustanowiono w prowincji górnośląskiej nowy podział na powiaty, który był 

konsekwencją przyznania Polsce części Górnego Śląska w wyniku plebiscytu. Pozostałe przy 

Niemczech powiaty szczątkowe (Restkreise) bytomski i tarnogórski wraz z częścią powiatu 

zabrskiego połączono w powiat bytomsko-tarnogórski, resztę powiatu lublinieckiego 

natomiast z częścią powiatów: oleskiego, strzeleckiego i opolskiego połączono w powiat 



dobrodzieński. Fragment powiatu rybnickiego podzielono pomiędzy powiaty: toszecko-

gliwicki i raciborski. Dalsze zmiany administracyjne w obrębie rejencji opolskiej (Prowincji 

Górnośląskiej) nastąpiły 1 kwietnia 1938 roku. Połączono wówczas prowincje: górno- i 

dolnośląską w jedną prowincję śląską, co odpowiadało sytuacji sprzed 1919 roku. W tym 

samym roku należący do rejencji opolskiej do 1920 roku tzw. Kraik Hulczyński włączono z 

powrotem w granice Rzeszy, pod administrację Kraju Sudeckiego (Sudetenland). Już po 

rozpoczęciu II wojny światowej, 22 listopada 1939 roku Kraik Hulczyński został z powrotem 

przyłączony do powiatu raciborskiego. Po wybuchu wojny wojsko niemieckie zajęło część 

rejencji opolskiej, która przypadła Polsce w 1922 roku. 5 września 1939 roku utworzono 

administrację cywilną na tym obszarze z siedzibą w Katowicach. 8 października tego roku 

powstała nowa rejencja katowicka (Regierungsbezirk Kattowitz), do której oprócz ziem 

rejencji opolskiej utraconych na rzecz Polski w 1922 roku weszło Zaolzie oraz tereny 

wcześniej ze Śląskiem niezwiązane a należące przed wojną do województwa krakowskiego i 

kileckiego. Do nowo utworzonej rejencji przyłączono też część powiatów wchodzących w 

latach 1922-1939 w skład rejencji opolskiej (powiat bytomsko-tarnogórski, toszecko-gliwicki, 

powiaty miejskie: bytomski, gliwicki, zabrski). W drugą stronę, to znaczy z ziem byłego 

województwa śląskiego do rejencji opolskiej przyłączono powiat lubliniecki, natomiast z 

terenów nieśląskich, a zajętych przez armię niemiecką powiaty: Blachownia i Zawiercie. 

Dalsze zmiany administracyjne nastąpiły 18 stycznia 1941 roku, kiedy to dotychczas 

istniejąca Prowincja Śląska, obejmująca cztery okręgi rejencyjne (legnicki, wrocławski, 

opolski i katowicki) oddzielona została na nowo, jak w 1919 roku, na dwie prowincje: 

dolnośląską z siedzibą we Wrocławiu (rejencje legnicka i wrocławska) i górnośląską z 

siedzibą w Katowicach (rejencje opolska i katowicka). W tym samym 1941 roku, w maju, 

zmieniono polskobrzmiące nazwy miast powiatowych w rejencji opolskiej: Blachownia na 

Blachstädt, Lublinitz (Lubliniec) na Loben, Zawiercie na Warthenau. W czerwcu tego roku 

połączono powiaty: dobrodzieński i lubliniecki w jeden powiat „Loben” z siedzibą landrata w 

Lublińcu. Ostateczny podział powiatów rejencji opolskiej kształtował się następująco (lata 

1941-1945): 

• Blachownia (Blachstädt), 

• Głubczyce (Leobschütz), 

• Grodków (Grotkkau), 

• Kluczbork (Kreuzburg O.S.), 

• Koźle (Cosel), 



• Lubliniec (Loben), 

• Niemodlin (Falkenberg O.S.), 

• Nysa-powiat miejski (Neisse-Stadt), 

• Nysa-powiat ziemski (Neisse-Land), 

• Olesno (Rosenberg O.S.), 

• Opole-powiat miejski (Oppeln-Stadt), 

• Opole-powiat ziemski (Oppeln-Land), 

• Racibórz-powiat miejski (Ratibor-Stadt), 

• Racibórz-powiat ziemski (Ratibor-Land), 

• Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz), 

• Zawiercie (Warthenau). 

Prezydenci rejencji opolskiej: 

• 1816-1820 Karl Heinrich Fabian Graf von Reichenbach, 

• 1823-1835 Theodor Gottlieb von Hippel, 

• 1835-1858 Erdmann Graf von Pückler-Limburg, 

• 1858-1871 Georg von Viebahn, 

• 1871-1877 Robert Eduard von Hagemeister, 

• 1878-1881 Friedrich Karl August Ludwig Konstantin von Quadt und Hüchtenbrück, 

• 1881-1886 Robert Graf von Zedlitz-Trützschler, 

• 1886-1888 Traugott Adalbert Ernst Graf von Baudissin, 

• 1888-1898 Joseph von Bitter, 

• 1898-1900 Friedrich Ludwig von Moltke, 

• 1900 Hans Franz Max von Pohl, 

• 1901-1907 Ernst Holtz, 

• 1908-1915 Friedrich Ernst von Schwerin, 

• 1916-1917 Oskar Gustav Rudolf Hergt, 

• 1917-1919 Walther von Miquel, 

• 1919-1921 Joseph Bitta, 

• 1921-1923 Roland Brauweiler, 

• 1923-1929 Alfons Proske, 

• 1929-1933 Hans Lukaschek, 

• 1933-1940 Artur Schmidt, 



• 1941-1944 Albrecht Schmelt, 

• 1944-1945 Herbert Mehlhorn. 
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prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz 

Restrukturyzacja 

 

Termin „restrukturyzacja” wywodzący się z języka angielskiego powstał w wyniku 

połączenia dwóch słów: to reconstruct – znaczy: zbudować od nowa lub w nowej formie - i 

the structure, co odpowiada pojęciu struktury. Według Longman Dictionary of Contemporary 

English1 wyraz ten oznacza nadawanie nowej struktury, organizowanie według nowych reguł, 

wzorców, przebudowywanie. A. Karpiński proces restrukturyzacji utożsamia „ze zmianami 

strukturalnymi w bazie materialnej społeczeństwa, które prowadzą do zwiększenia roli 

wszystkich tych elementów tej struktury, które reprezentują nowoczesność i z reguły wyższą 

efektywność od rozwiązań dotychczasowych. Towarzyszą temu najczęściej bardziej 

efektywne rozwiązania w sferze systemu funkcjonowania gospodarki, korzystniejsze relacje 

między nakładami a wynikami gospodarczymi, a w rezultacie postęp w zaspokajaniu potrzeb 

ludzkich w kierunku rozwiązań bardziej niż dotąd racjonalnych i skutecznych”2. Nieco 

szerzej istotę restrukturyzacji charakteryzuje A. Klasik. Uważa on, że „jest to proces ciągły, 

obejmujący równocześnie odnawianie ukształtowanej struktury obiektu oraz jej przebudowę. 

Odnawianie dotyczy tej części struktury obiektu, na którą składają się wartościowe elementy 

tradycji kulturowej, w tym tradycji technicznej i wytwórczej. Przebudowa odnosi się 

natomiast do pozostałej części struktury obiektu, która ze względu na cele jego podmiotu i 

warunki otoczenia ulega likwidacji, przekształceniu bądź zastąpieniu przez nowe elementy. 

Przerwanie ciągłości procesu restrukturyzacji oznacza cofanie się”3. Wielu autorów uważa, że 

proces restrukturyzacji jest wysoce złożonym, wielowymiarowym procesem przekształcenia 

struktur regionalnych, w pewnej mierze pod wpływem świadomie ukierunkowanych działań 

podmiotów gospodarczych i administracyjnych. 

 

1. Rodzaje restrukturyzacji 

 

Termin restrukturyzacja można rozpatrywać z uwzględnieniem wielu kryteriów 

odniesienia. A. Karpiński wyodrębnia dwa rodzaje restrukturyzacji. Pierwszym rodzajem 

restrukturyzacji jest restrukturyzacja w skali gospodarki narodowej czyli 

                                                           
1 Longman Dictionary of Contemporary English, s. 891. 
2 A. Karpiński, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, s. 20. 
3 A. Klasik, Restrukturyzacja regionu katowickiego. Tezy, "Studia nad ekonomika regionu" 1986, t. 
16, s. 89. 



makrorestrukturyzacja. W pojęciu tym zawarty jest proces, w którym państwo za pomocą 

różnych środków aktywnie działa w kierunku przyśpieszenia rozwoju produkcji jednych 

wyrobów, grup wyrobów czy gałęzi przemysłu lub gospodarki kosztem innych, zmierzając w 

ten sposób do poprawy ekonomicznych wyników. Towarzyszą temu na ogół zmiany w 

przeznaczeniu (relokacja) środków kierowanych na rozwój, zwłaszcza środków 

inwestycyjnych, z gałęzi tradycyjnych do tych, które dzisiaj odgrywają kluczową rolę we 

współczesnym postępie naukowo-technicznym. O restrukturyzacji w tym znaczeniu można 

więc mówić dopiero wtedy, gdy spełnione są trzy warunki: zmiany strukturalne w gospodarce 

są wynikiem działań państwa, bądź też działań innych podmiotów (przedsiębiorstw, 

koncernów, zrzeszeń), ale przy aktywnej roli państwa; są rezultatem świadomej realizacji celu 

i spójnej koncepcji lub programu, a nie czynników przypadkowych; są sterowane, a nie 

żywiołowe. Tego typu restrukturyzację określa się także mianem restrukturyzacji 

zewnętrznej. Drugim rodzajem jest restrukturyzacja w skali mikro, nazywana czasem 

mikrorestrukturyzacją. Dokonuje się ona bezpośrednio w jednostkach produkcyjnych 

gospodarki i polega na zmianach w asortymencie, bądź profilu produkcyjnym 

przedsiębiorstwa. Dotyczy więc najniższego, a zarazem podstawowego szczebla gospodarki. 

Głównym źródłem tak rozumianej restrukturyzacji jest innowacyjność w przedsiębiorstwach. 

Ten rodzaj restrukturyzacji określany bywa też jako restrukturyzacja wewnętrzna. 

W zakresie mikrorestrukturyzacji dokonującej się na poziomie przedsiębiorstw 

można, w zależności od przedmiotu i rodzaju działań przedsiębiorstwa, wyróżnić 

restrukturyzację przedmiotową i podmiotową oraz naprawczą i rozwojową. Restrukturyzacja 

przedmiotowa obejmuje zmiany systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa w związku z 

przekształceniami produktowymi i technologicznymi. Jej inicjatorem jest samo 

przedsiębiorstwo, a działania wynikają z dążenia do utrzymania lub osiągnięcia dominującej 

roli na rynku zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, dopasowania nowych 

asortymentów do popytu lub aktywnego kreowania popytu na nowy asortyment, wzrostu 

ilości produkowanych wyrobów, ochrony środowiska naturalnego np. przez ograniczenie 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. 

Restrukturyzacja podmiotowa obejmuje zmiany w własności i organizacji przedsiębiorstw. 

Jest związana z dokonującymi się zmianami systemowymi i aktywną polityką gospodarczą 

państwa. Z. Mikołajewic4 utożsamia ją zwykle z przekształceniami własnościowymi. 

Restrukturyzacja naprawcza obejmuje różnorodne działania krótkookresowe, których celem 
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jest poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, sprowadzająca się przede 

wszystkim do osiągnięcia równowagi finansowej. Restrukturyzacja naprawcza nie ma 

charakteru kompleksowego i najczęściej obejmuje określone obszary działalności 

przedsiębiorstwa (np. restrukturyzację finansów, restrukturyzację zatrudnienia). 

Restrukturyzacja rozwojowa to rozmaite działania, prowadzące do przełomu innowacyjnego, 

a jednocześnie próba realizacji niektórych założeń planu strategicznego przedsiębiorstwa w 

zakresie strategii technologicznej, ekonomicznej i marketingowej. Za cele priorytetowe 

uznaje się w nim: wzrost udziału w rynku, wzrost eksportu, udoskonalenie konstrukcji 

wyrobów i technologii wytwarzania oraz ochronę środowiska. 

Oprócz przedstawionych rodzajów restrukturyzacji w literaturze przedmiotu mamy 

także inne płaszczyzny restrukturyzacji, jak: produktową, technologiczną, organizacyjną i 

przestrzenną, a także kreatywną, antycypacyjną i adaptacyjną5. Restrukturyzacja produktowa 

obejmuje zespół różnorodnych przedsięwzięć, których zadaniem jest zwiększenie wartości 

rynkowej produktów, wydajności i nowoczesności procesów wytwórczych oraz obniżka 

kosztów własnych produkcji. Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw to przede 

wszystkim wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji nowych maszyn i urządzeń, 

warunkujących doskonalenie procesów technologicznych. Restrukturyzacja organizacyjna 

polega na przystosowaniu przedsiębiorstw do działań w środowisku rynkowym przez 

wprowadzenie wielu zmian w dotychczasowych strukturach organizacyjnych. 

Restrukturyzacja przestrzenna to sterowanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego w 

celu racjonalnego zagospodarowania i użytkowania przestrzeni. 

W zależności od sytuacji, która wywołuje zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie 

można wyróżnić: 

• restrukturyzację kreatywną, która jest podejmowana w przedsiębiorstwie niezależnie 

od aktualnych, bądź przewidywalnych zmian otoczenia, a więc polega niejako na 

samoistnym osiągnięciu określonych celów, 

• restrukturyzację antycypacyjną, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy 

przedsiębiorstwo przewidując zmiany w otoczeniu wyprzedzająco przygotowuje i 

wprowadza w życie zmiany strukturalne; umożliwia to - przy właściwym rozeznaniu 

zmian - na uzyskanie przewagi nad konkurentami, z objęciem pozycji lidera włącznie, 

• restrukturyzację adaptacyjną polegającą na odpowiednio szybkim i sprawnym 

przeprowadzeniu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie w reakcji na stwierdzenie 
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zmiany w otoczeniu; trafna ocena zakresu zmian i ich głębokości pozwala na 

utrzymanie pozycji i konkurencyjności, przynajmniej przez pewien czas; ten rodzaj 

restrukturyzacji najczęściej spotyka się w normalnie funkcjonującej gospodarce 

rynkowej. 

W piśmiennictwie światowym termin restrukturyzacja rzadko definiowany jest 

wprost, a o sposobie jego pojmowania wnioskuje się jedynie z kontekstu. Główne tendencje 

procesów restrukturyzacyjnych w świecie to: uelastycznienie produkcji i rynku pracy, 

internacjonalizacja produkcji i kapitału, wydzielenie się „realnej” produkcji, deregulacja 

zastanych polityczno-instytucjonalnych mechanizmów kierowania, komercjalizacja coraz 

szerszych dziedzin, łącznie z funkcjami państwa jako zleceniodawcy, polaryzacja struktur 

zatrudnienia i struktur społecznych6<ref> </ref>. 

 

2. Przykłady restrukturyzacji w województwie śląskim 

 

2.1. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 

 

W górnictwie węgla kamiennego można wyróżnić wszystkie wymienione wyżej 

formy restrukturyzacji. Najwcześniej, bo już w 1990 roku, została wdrożona restrukturyzacja 

organizacyjno-własnościowa. W jej rezultacie kopalnie węgla kamiennego uzyskały status 

przedsiębiorstw państwowych i pełną samodzielność. Okres funkcjonowania jako 

samodzielnych przedsiębiorstw trwał krótko, bo już w roku 1993, kopalnie przekształcono w 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a następnie połączono w koncerny. Utworzono 6 

spółek akcyjnych: Bytomską, Rudzką, Gliwicką, Nadwiślańską, Rybnicką, Jastrzębską oraz 

jeden holding – Katowicki Holding Węglowy. Dalsze zmiany nastąpiły w 2003 roku, kiedy 

zlikwidowano spółki: Bytomską, Rudzką, Gliwicką, Nadwiślańską i Rybnicką, a w ich 

miejsce utworzono Kompanię Węglową. Katowicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka 

Węglowa nie zmieniły formy organizacyjnej. Restrukturyzacja organizacyjno-własnościowa 

objęła również tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na bazie zbędnego majątku 

kopalń, wyodrębnienie ze struktur organizacyjnych kopalń jednostek pomocniczych, pozbycie 

się balastu infrastruktury socjalnej (obiekty służby zdrowia, ośrodki wypoczynkowe, szkoły 

zawodowe), sprzedaż części majątku trwałego np. elektrowni zawodowych, gruntów, 

budynków. 
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Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego to sukcesywne 

działania obejmujące: naturalne procesy fluktuacji zawodowej, odejścia naturalne, osłony 

socjalne, wprowadzenie Górniczego Pakietu Socjalnego, przemieszczenia pracowników z 

kopalń likwidowanych do kopalń aktywnych. W wyniku podjętych działań w zakresie 

restrukturyzacji zatrudnienia liczba pracujących w górnictwie zmniejszyła się z 415 tys. w 

roku 1989 do 113 tys. w roku 2010. Głównym jej celem było doprowadzenie do rentowności 

górnictwa. 

Restrukturyzacja technologiczna to głównie działania zmierzające do produkcji 

węgla o najwyższych parametrach dostosowanych do potrzeb odbiorców. Obejmuje ona 

między innymi: modernizację maszyn urabiających i urządzeń stosowanych w kopalniach, 

modernizację systemów transportowych, zwłaszcza transportu podziemnego, wzbogacanie 

produktów, zwiększenie zagospodarowania odpadów powęglowych na dole. Jej głównym 

celem jest zwiększenie wydajności i produkcja jakościowo lepszych wyrobów. 

 

2.2. Restrukturyzacja hutnictwa żelaza 

 

Założenia strategiczne restrukturyzacji polskiego hutnictwa zostały przyjęte przez 

Rząd RP w grudniu 1992 roku w oparciu o „Studium restrukturyzacji przemysłu hutnictwa 

żelaza i stali w Polsce do roku 2002” opracowane przez Konsorcjum Firm Kanadyjskich. 

Drugi program restrukturyzacji został opracowany w 1996 roku przez Instytut Metalurgii 

Żelaza w Gliwicach. Programy postulowały restrukturyzację czterech podstawowych 

subsektorów hutniczych: 1) wyrobów długich, 2) wyrobów płaskich, 3) wyrobów ze stali 

jakościowych, 4) wyrobów rurowych. Zgodnie z założeniami restrukturyzacji własnościowo-

organizacyjnej huty przekształcono w spółki akcyjne, w większości jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa. Pierwszym skomercjalizowanym przedsiębiorstwem była w 1991 roku Huta 

Katowice, ostatnimi w 1999 roku huty Baildon i Cedler. W wielu hutach jak: Baildon, Cedler, 

Florian, Katowice, Kościuszko, Łabędy, Skarb Państwa posiadał 100% udziałów. W innych 

udziałowcami były Narodowe Fundusze Inwestycyjne, centrale handlu zagranicznego jak 

Centrozap, Impexmetal oraz banki. W 2002 roku utworzono Polskie Huty Stali S.A. 

obejmujące hutę Katowice, Sendzimira, Florian i Cedler, które w 2004 roku, nabył LNM 

Holdings. Wcześniej, bo w roku 2003, 71% akcji huty Zawiercie nabyła amerykańska firma 

Commercial Metals Company. W 2005 roku Związek Przemysłowy Donbasu nabył 100% 

udziałów huty stali Częstochowa tworząc ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Huty, które nie 

znalazły inwestora strategicznego i były zadłużone zostały zlikwidowane, bądź znalazły się w 



stanie upadłości. Były to: „Huta 1-go Maja” w Gliwicach, „Huta Zygmunt” i „Huta Bobrek” 

w Bytomiu, „Huta Jedność” w Siemianowicach, „Huta Baildon” w Katowicach, „Huta im. M. 

Buczka” w Sosnowcu. 

W ramach restrukturyzacji organizacyjnej z majątku hut wydzielono spółki 

nieprodukcyjne i niezwiązane z produkcją stali. W ramach restrukturyzacji technologicznej 

zlikwidowano przestarzałe wielkie piece, piece martenowskie, zbudowano nowoczesne 

stalownie konwektorowo-tlenowe i elektryczne, wprowadzono ciągłe odlewanie stali (cos). W 

wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych zatrudnienie w hutnictwie żelaza zmniejszyło 

się z 147 tys. w 1990r. do 31,8 tys. w 2010 roku. 
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stosunków zatrudnienia w zakładach 
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1. Industrializacja jako modernizacja społeczna 

 

Stopniowe przechodzenie krajów o 

tradycyjnej gospodarce rolnej do 

społeczeństw industrialnych, w których 

produkcja przemysłowa stawała się podstawą 

bogactwa narodowego, zmieniało 

arystokratyczne stosunki stanowe na nowe 

stratyfikacyjne podziały. W 

uprzemysławiających się społeczeństwach 

ziemiaństwo i burżuazja tworzą klasy 

kapitalistów a proletariat i chłopstwo masy 

społeczne, określane też jako klasy ludowe. 

Robotnicy rekrutowani są przez 

inwestujących w przemysł ziemian i 

bogatych mieszczan z luźnych mas 

chłopskich, migrujących za pracą do 

industrializujących się miast. Następuje 

koncentracja osadnictwa i pokoleniowa 

reprodukcja proletariuszy, żyjących na 

robotniczych przedmieściach rozwijających się żywiołowo bogatych miast, lub w celowo 

planowanych robotniczych osadach i dzielnicach budowanych przy fabrykach, kopalniach, 

hutach — tak jak to było częste na Górnym Śląsku  pod koniec XIX i na początku XX w. 

Narodziny i rozwój „klasy industrialnej” — jak uważał ojciec socjologii August 

Comte - przyczyni się do pozytywistycznego postępu, poprzez współpracę przemysłowców, 

inżynierów i robotników1. W tym samym okresie pierwszej połowy XIX wieku Fryderyk 

Engels wydał monografię pt. „Położenie klasy robotniczej w Anglii”2 dokumentującą wyzysk 

pracowniczy i nędzę warunków życia robotników w angielskich miastach przemysłowych. 

Wraz z Karolem Marksem tworzył teorię wyzysku i alienacji klasy robotniczej w 

kapitalizmie. Marksizm krytykując kapitalizm, jako ustrój oparty na strukturalnym konflikcie 

interesów klasy robotniczej i burżuazji, wskazywał na rozwój świadomości proletariuszy ze 

                                                           
1 A. Comte, Kurs filozofii pozytywnej, t. 1-6, Paryż 1830-42. 
2 F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Leipzig 1845. 
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stanu bierności (klasa w „sobie”) do uświadomienia klasowych źródeł i rosnącej (wraz z 

doskonaleniem wydajności maszyn) skali wyzysku ich żywej ludzkiej pracy. Świadomość ta 

miała prowadzić zorganizowanych politycznie robotników („klasa dla siebie”) do walki o 

wyzwolenie z kapitalistycznego ucisku, poprzez rewolucję w celu budowy komunistycznego 

bezklasowego ustroju3 jako przyszłościowej wspólnoty ludzi pracy. 

W peryferyjnych społeczeństwach procesy industrialnej modernizacji zablokowane 

są stosunkami stanowymi i tradycyjną gospodarką rolniczą. Ich przejście do intensywnego 

uprzemysłowienia wiązało się często z wybuchem rewolucji politycznych lub ustanawianiem 

dyktatur4. Szczególnym przykładem procesu odgórnej industrializacji są różne typy 

oświeconych monarchii, jak Prusy króla Fryderyka II lub Japonia w epoce meidżi. Przypadek 

centralizacji polityki gospodarczej Prus, których stanowe elity z powodzeniem wdrażały 

państwowe programy uprzemysłowienia, będzie kluczowym czynnikiem intensyfikacji 

przemysłowego rozwoju ziem Górnego Śląska — prowincji podporządkowanej bezpośredniej 

władzy króla5. Inne czynniki uwarunkują w XX wieku opóźnioną odgórną modernizację w 

krajach komunistycznych, gdzie klasa robotnicza będzie tworzona programowo, jako 

ideologiczny suweren i baza politycznej władzy nad społeczeństwem i upaństwowioną 

gospodarką, sprawowanej przez partyjną nomenklaturę6. 

 

2. Uprzemysłowienie a losy polityczne Górnego Śląska 

 

W końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX stulecia rozwijająca się pruska 

gospodarka czerpała wzory industrializacji z Anglii (przemysł tekstylny, hutniczy). Zaś w 

okresie wojen napoleońskich wprowadzano znaczące własne innowacje techniczne, 

                                                           
3 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Londyn 1848. 
4 Patrz tezy słynnej pracy T. Scocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of 
France, Russia and China, Chambridge Univ, Pres, Cambridge 1979., w której analizuje się 
mechanizmy wzbudzania rewolucji przemysłowych w agrarnych społeczeństwach, odczuwających 
presję rozwojową otoczenia gospodarczo-politycznego. 
5 Realizowaną politykę gospodarczą Fryderyka II określa się jako kameralizm - ograniczając import i 
aktywizując produkcję manufaktur na wewnętrzny rynek, koncentrowano nadwyżki skarbowe, oraz 
merkantylizm — zakazując importu produktów wytwarzanych przez krajowy przemysł, pobudzano 
jego rozwój wysokimi akcyzami handlowymi na towary tranzytowe. Patrz - Historia Śląska, red. M. 
Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, s.225-227. 
6 Lenin i bolszewicy uzasadniając doktrynę o przewodniej roli partii komunistycznej w budowie 
bezklasowego społeczeństwa i socjalistycznej industrializacji, głosili ideę „ontologicznego” zniesienia 
w socjalizmie klasy robotniczej wraz z likwidacją kapitalistów. Rewolucję proletariacką 
legitymizowano jako drogę modernizacji najsłabiej kapitalistycznie rozwiniętych krajów, poczynając 
od Rosji po inne państwa poddane władzy Kominternu i Stalina. Pisze o tym m.in. J. Staniszkis, w: 
Ontologia socjalizmu, wyd. InPlus, Warszawa 1989, s. 2 i n. 



modernizując kopalnictwo i produkcję stali opartą na węglu kamiennym również na Śląsku7. 

W okresie pierwszej fali uprzemysłowienia Prus w latach 1835-1873 znacznie zyskuje 

szczególnie Górny Śląsk, nasycany technologiami produkcji fabrycznej opartymi na 

technologiach pary i węgla, co zwielokrotnia tu zatrudnienie robotników8. Natomiast 

zacofanie gospodarcze ziem Polski pod zaborami Rosji i Austrii utrwala tradycyjną 

gospodarkę rolną i manufakturową służącą ziemiaństwu, a protekcjonizm opóźnia 

modernizowanie kopalnictwa, przemysłu włókienniczego, metalowego, czy mechanicznego9. 

Jakkolwiek przemysłowe inwestycje na terenie Zagłębia Dąbrowskiego lokalizowały tam 

nowoczesne zakłady, jak huta Bankowa - będąca do I wojny światowej największą w zaborze 

rosyjskim, czy huty cynku i kopalnie węgla10. 

Ostatnie trzydziestolecie XIX w. cechuje silna koncentracja kapitałów i tworzenie 

karteli lub trustów monopolizujących różne branże. Spółki czerpiąc kapitał inwestycyjny 

również z zagranicy zwielokrotniały produkcję i zatrudnienie robotników. Rozwijają się i 

tworzone są nowe śląskie miasta (prawa miejskie zdobywają m.in. w 1865 r. wieś Katowice a 

w 1868 r. kolonia Królewska Huta - dziś Chorzów). Produkcja węgla, przemysłu stalowego, 

maszynowego, wyrobów chemicznych, tekstylnych żywiołowo wzrastała w okresach 

militarnych przedsięwzięć i potrzeb wojennych11. Klęska Niemiec w I wojnie światowej i 

chaos wewnętrzny (rewolucja i trzy powstania śląskie prowadzą do podziału Górnego 

Śląska). Powstanie i utrwalenie bytu niepodległego państwa polskiego uczyniło z 

przyznanych Polsce części Górnego Śląska fundament jej rozwoju. Reorganizacja gospodarki 

kraju, przyjęty w 1920 roku statut organiczny województwa śląskiego, późniejsze kryzysy i 

trudności gospodarcze ograniczają jednak jego potencjał. Wielka koncentracja produkcji 

przemysłowej II Rzeczpospolitej Polskiej w województwie śląskim zajmującym 1,1% jej 

powierzchni (w 1923 roku wytwarzano tu 99,7% ołowiu, 87,7% cynku, 73% węgla, 71% 

żelaza z ogółu krajowej produkcji, przy wzroście np. udziału wydobycia węgla do 75% a 

żelaza i stali do 74% w 1936 r.)12 nie przysłania spadku produkcji i efektów kryzysu  

                                                           
7 W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, wyd. Ossolineum, Wrocław-Gdańsk 1981, 
s.436-437. 
8 Tamże, s. 486-488 i K. Jonca, Rozwój gospodarczy Polski do 1939 roku, wyd. Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2000, s.152. 
9 K. Jonca, Rozwój gospodarczy... op. cit., s. 144-151. 
10 Tamże, s. 162. 
11 W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec... op. cit., s. 596-597. 
12 K. Popiołek, Śląskie dzieje, wyd. PWN, Warszawa–Kraków 1976, s. 357; J. Kostrowicka, Z. 
Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, wyd. KiW, Warszawa 1966, 
s. 259. 



lat 1929-3313. Kryzysogenne procesy rodzą liczne problemy socjalne. Funkcjonowanie aż 

87,2% ludności regionu poza gospodarką rolną i trudne warunki życia rodzin robotniczych 

(które stanowiły 70,9% mieszkańców województwa śląskiego) aktywizują politycznie nowe 

siły socjaldemokratyczne, nurty faszyzujące i komunistyczne a także separatyzm etniczny14. 

W przemyśle województwa na początku lat 20-tych zatrudnionych było ponad 200 tyś. 

robotników. Wraz z kartelizacją branż gospodarki i koncentracją kapitału oraz dekoniunkturą 

produkcji, narastał kryzys przemysłowy. Przemiany w podaży pracy i pogorszenie warunków 

zatrudnienia odbijały się negatywnie na kondycji bytowej oraz moralnej mas. Pogłębiające się 

w latach kryzysu bezrobocie (obejmowało 78 tys. w 1926 aż po 135,6 tys. w 1933 r. — tj. ok. 

1/3 ogółu robotników) oraz spadek płac realnych — szczególnie wysoki w górnictwie, 

rozpowszechnia m.in. nielegalne wydobywanie węgla z biedaszybów lub zbieranie z 

przykopalnianych hałd15. Okresy kryzysów i spadek płac realnych w górnictwie sprawiał, że 

robotnicy a szczególnie bezrobotni górnicy podejmowali dorywcze prace rzemieślnicze, 

remontowe lub handel domokrążny, a utrzymywanie się z uprawy choćby niewielkiego pola 

lub ogródka uważano za cenne uzupełnienie potrzeb bytowych16. Górny Śląsk i jego 

robotnicza ludność systematycznie tracą pozycję w strukturze społeczno-gospodarczej 

zarówno Prus, jak i następnie II Rzeczpospolitej Polskiej17. 

Socjolog Florian Znaniecki diagnozując problemy ludzi pracy identyfikował m.in. 

warstwy tak zwanego „beznadziejnego proletariatu”. Wskazywał, że są to szczególnie ludzie 

trwale bezrobotni i dorywczo zatrudniani a podatni na populistyczne hasła i rewolucyjne 

doktryny. O uznanie tego proletariatu toczy się walka przywódców nurtów socjalistycznych z 

konserwatywnymi elitami a zwyciężają w niej często ambitni parweniusze dołączający do 

                                                           
13 K. Jonca, Rozwój gospodarczy...,  op. cit., s.193-194 - za  Z. Landauem autor podaje, że dopiero w 
1938 globalnie polska produkcja przemysłowa uzyskała poziom z 1913 roku. 
14 W wyniku kryzysu oraz polityki polonizacji Ślązaków i awansowania przybyłych na Górny Śląsk 
kosztem miejscowych kadr poparcie zyskiwał m.in. Związek Obrony Górnoślązaków Jana Kustosa — 
patrz M. Fic, J. Kustos (1893-1932) - separatysta czy autonomista górnośląski?, wyd. 4Dplus, 
Katowice 2010, D. Jerczyński, Śląski ruch narodowy (pod naciskiem polskiego i niemieckiego 
nacjonalizmu na tle politycznej historii Górnego Śląska w latach 1848-1947), Zabrze 2006; i 
aktywizowały się nowe siły organizujące ruch robotniczy —  patrz  J. Walczak, Polska i niemiecka 
socjaldemokracja na Górnym Śląsku i w Cieszyńskim po przewrocie majowym 1926 – 1939, wyd. 
ŚIN Katowice, 1980. 
15 U. Swadźba, Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, Katowice 2001, s. 67; M. Smeja, Niemcy? 
Polacy? Ślązacy? Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, wyd. 
Universitas, Kraków 2000, s. 87. 
16 I. Bukowska-Floreńska, Społeczno-kulturowe funkcje tradycji w społecznościach industrialnych 
Górnego Śląska, wyd. UŚ, Katowice 1987, s.87. 
17 M. Smeja, Niemcy? Polacy? Ślązacy?....op. cit., s. 83-91. 



rządzących elit, co zwykle nie zmienia nędznego stanu socjalnego robotników18. Hitlerowski 

narodowy socjalizm, jak również sowiecki komunistyczny aparat ideologiczny organizowały 

masy robotnicze w sprawny aparat wytwórczy, służący budowie polityczno-militarnej potęgi 

Niemiec oraz Związku Radzieckiego.  

Górny Śląsk, jako region narożnikowy19, wyjdzie z kolein historii pierwszej połowy 

XX wieku podzielony na Śląsk Opolski oraz na górnośląską aglomerację — stanowiącą bazę 

przemysłowego rozwoju socjalistycznej Polski Ludowej. Regiony te w podziale 

administracyjnym kraju zostały ujęte w odrębne ramy województw opolskiego i śląskiego 

(potocznie określane jako śląsko-dąbrowskie a przekształcane kolejno w katowickie i 

ponownie w województwo śląskie). Socjalistyczna industrializacja wiązała się z urbanizacją 

kraju, która nie zbliżyła się do stanu koncentracji w województwie.  W porównaniu do 1921 

roku w miastach mieszkało 24% ogółu ludności Polski, w 1938 27% natomiast w 1950 już 

40% a w 1968 roku 52%20. Ruch Solidarności lat osiemdziesiątych miał silne osadzenie w 

masach robotniczych konurbacji miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.  Efektem 

transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych i przejścia III Rzeczpospolitej Polskiej do 

postkapitalistycznej zglobalizowanej gospodarki, było uruchomienie procesów 

restrukturyzacji socjalistycznego dziedzictwa przemysłowego. W województwie śląskim na 

przełomie XX i XXI stulecia intensywna prywatyzacja gospodarki oraz rządowe reformy 

redukujące nadmierny potencjał wytwórczy górnictwa, hutnictwa i przemysłu ciężkiego 

spowodowały spadek zatrudnienia w przemyśle z poziomu bliskiego 60% do około 30% 

ogółu  pracujących na jego terenie21. 

 

3. Fordyzm i nowoczesna klasa robotnicza 

 

Nowa fala industrializacji na przełomie XIX i XX wieku związana była z 

elektryfikacją i upowszechnieniem nowych technik maszynowego (potokowego) 

organizowania produkcji. Rozwiązania naukowego zarządzania pracą robotników 

przemysłowych i pracowników administracji z pierwszych lat XX wieku, propagowane przez 

inżynierów i przemysłowców amerykańskich, m.in. F. Taylora, H. Forda, francuskich  
                                                           
18 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd. PWN, Warszawa 1974, s,235-238. 
19 Analiza jego problemów społecznych i  etniczno-kulturowych utrwalająca to określenie prowadzona 
jest w pracy ks. dr E. Szramka, Śląsk jako problem socjologiczny, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk na Śląsku” t. IV,  Katowice 1934. 
20 Ibidem — porównaj dane. 
21 Patrz dane Tabeli 3 (74) w: Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2012, wyd. US w 
Katowicach, Katowice 2012, s.160. 



H. Fayol, miały swego polskiego odpowiednika w Zagłębiu Dąbrowskim — K. 

Adamieckiego. „Fordyzm”, jak dziś nazywa się ten dominujący do lat 80-tych minionego 

stulecia model produkcji, zreorganizował procesy pracy maszynowej. Taśma, praca 

potokowa, wysoka specjalizacja czynności robotnika, czyni jego pracę intensywniejszą i 

bardziej wydajną. Kwalifikowane specjalności zawodowe zdobywane są przez czeladników i 

robotników również w szkolnictwie. Edukacja powszechna staje się dostępna dla mas i 

zbiorowości z wielu grup społeczno-zawodowych.  

W okresie międzywojennym w Polsce przeważali robotnicy większych i średnich 

zakładów przemysłowych przyuczeni do zawodu, lub pracowali jako czeladnicy w rzemiośle i 

proletariusze wyrobnicy, podejmujący się pracy dorywczej. Po II wojnie światowej rosło 

znaczenie wykształcenia zawodowego robotników ale powszechna mechanizacja produkcji, 

praca na zautomatyzowanych maszynach rodziła fatalizm techniczny i zjawisko 

rozczłonkowania czynności i procesów pracy22. Następstwem tego były: procesy alienacji 

pracy i atomizacji więzi pracowniczych, problemy identyfikacji z pracą, zachowanie jej 

jakości oraz morale zawodowego, alkoholizm i fluktuacja kadr, oraz obciążenia robotników 

chorobami zawodowymi23. 

Zróżnicowanie znaczenia branż oraz dziedzin produkcyjnych tworzy i reprodukuje 

socjalne, ekonomiczne oraz polityczne nierówności, a zarazem aktywizuje społeczną siłę 

klasy robotniczej w konfliktach o jej prawa pracownicze. „Jedną z idei przewodnich 

fordyzmu po II wojnie światowej było włączenie świata pracy i związków zawodowych do 

systemu politycznego, które odbywało się za pośrednictwem instytucji neokorporacyjnych, 

trójstronnych komisji, łączących organizacje pracodawców, związki zawodowe i rządy”24 — 

pisze J. Gardawski. Socjolog  niemiecki i brytyjski Ralph Dahrendorf zdiagnozował te 

przemiany jako instytucjonalizację konfliktu poprzez zrzeszenia, służące imperatywnej 

koordynacji stosunków przemysłowych25. Robotnicy, jako klasa społeczna stają się w latach 

trzydziestych i czterdziestych XX w. trzonem zachodnich społeczeństw przemysłowych.  

                                                           
22 Zjawiska te analizował m.in. G. Friedmann w książkach: Maszyna i człowiek, wyd. KiW, Warszawa 
1961, oraz: Praca w okruchach, wyd. KiW, Warszawa 1967. 
23 O niektórych z tych problemów dyskutowano już w badaniach polskich socjologów z latach 60-
tych, np. Socjologiczne problemy industrializacji w Polsce Ludowej, w: III Ogólnopolski Zjazd PTS 
Warszawa 2-6 lutego 1954, red. J. Szczepańskiego, wyd. PWN, Warszawa 1967,  czy R. Turski, 
Dynamika przemian społecznych w Polsce, wyd. WP, Warszawa 1961, s.142-155. 
24 J. Gardawski,  Świat pracy a fordyzm i postfordyzm, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. 
Gardawski,  wyd. Scholar, Warszawa 2009, s. 53. 
25 Patrz wybór prac R.G. Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, 
wyd. Nomos, Kraków 2012. 



W Polsce dopiero w PRL zostają oni objęci polityką socjalną i zorganizowani przez 

upartyjnione związki zawodowe w branżowe grupy społeczno-zawodowe. 

 

4. Specyfika mobilizacji etosu robotników na Górnym Śląsku 

 

Wytworzona w drugiej połowie dziewiętnastego wieku struktura osadnicza regionu, 

związana z gęstym ulokowaniem kopalń i zakładów przemysłu metalurgicznego stworzyły 

specyficzną tkankę społeczną z ludności folwarczo-przemysłowej. Robotnicy Górnego Śląska 

wytworzyli wysoki poziom etosu pracy26, regulowany nieformalne przez sieci kontroli 

społecznej w robotniczych rodzinach i środowiskach osadniczych oraz wzorce religijne i 

instytucje pracownicze. Niemieckie korzenie solidności, rzetelności i dyscypliny pracy 

zawodowej, skupienie robotników wokół zatrudniającej ich kopalni lub huty, częste 

zamieszkanie w osiedlach przyzakładowych, wytwarzało silne przywiązanie do miejsca 

pracy27. Religijność, katolickiego w swej masie śląskiego ludu, umiejscawiała pracę i los 

robotniczy w wymiarze eschatologicznym. Wiara w opiekę świętych patronów (górniczy kult 

Św. Barbary), nauczanie Kościoła o moralnych wartościach trudu i godności pracy robotnika 

(wzór św. Józefa) a także wywodzenie się z ludu wielu katolickich duchownych, tworzyło 

silną konfigurację religijności w formach śląskiej kultury robotniczej. W końcu XIX wieku 

ukształtował się śląski etos pracy, na którego treści zdaniem U. Swadźby wpłynęły: „relikty 

wiejskie tkwiące w śląskich społecznościach lokalnych (w tym chłopskich wzorców 

pracowitości), niemiecka etyka pracy oraz nauka i działalność Kościoła katolickiego”28. 

Liczne były w śląskich środowiskach tradycje stowarzyszeniowe, społecznikowskie oraz 

rozwiązania socjalne, po części aktywizowane również przez katolickich księży, a ułatwiające 

robotnikom ich życie codzienne.  Kultura przemysłowa robotniczego Śląska w wielu formach 

została podtrzymana w okresie II Rzeczpospolitej, pomimo znacznego pogorszenia się 

ogólnych warunków bytowania. Region Górnego Śląska był już w okresie międzywojennym 

bardzo wysoko uprzemysłowiony i silnie zurbanizowany. Wyjątkowa dla ówczesnego 

społeczeństwa Polski była tu koncentracja ludności robotniczej, bowiem już w 1931 r. aż 70 

proc. siły roboczej na tutejszym rynku pracy miało status robotników przemysłowych, a 87 

                                                           
26 Patrz U. Swadźba, Śląski etos pracy... op. cit. 
27 Tamże, s. 54-59. 
28 Tamże, s.62. 



proc. ludności pracowało poza rolnictwem, z czego niemal 55 proc. w górnictwie i 

hutnictwie29. 

Fizyczny trud pracy dominujący w kopalniach i hutach, był fundamentem bytu 

śląskich mas. Ciężka praca w przemyśle, zapewniając byt ekonomiczny robotniczych rodzin, 

była również podstawą ich statusu i zwyczajowych tradycji ważnych dla ładu społecznego. 

Wokół pracy robotnika kształtował się wyraźny podział ról w rodzinie. Przez solidną pracę 

zyskiwał on szacunek w środowisku lokalnym oraz międzypokoleniową identyfikację z 

często dziedziczącymi jego zawód dziećmi i wnukami. Ciężka praca przemysłowa górnika i 

hutnika, zagrożenia w tych zawodach, uczyły młode pokolenia szacunku dla umiejętności 

ludzi starszych, wdrażały do dyscypliny, wymagały solidności, rodzinnej solidarności i 

domowej oszczędności30. Napływające w II RP na robotniczy Śląsk polskie inteligenckie 

elity, oprócz literacko wyrażanego podziwu dla trudu pracy górników i wartości pracy 

śląskiego ludu31, wyrażały dystans stanowy a nawet pogardę dla pracy fizycznej. 

Polonocentryczna polityka administracyjna sanacyjnej władzy, uświadamiała tracącej 

materialnie w czasach kryzysu śląskiej ludności robotniczej jej gorszą pozycję i wyraźnie 

mniejsze szanse awansu społecznego32. 

Po doświadczeniach II wojny, związanych z faszyzmem, z rozpadem spójności 

porządku społecznego i wojenną degradacją poziomu życia nastała nowa komunistyczna 

władza. Pierwsze lata oznaczały rabunek zasobów i przemysłowej infrastruktury, a 

wysiedlenia ludności z niemieckich rejonów Śląska oraz komunistyczne represje tworzyły 

poczucie krzywdy i zagrożeń wśród rodzimych Górnoślązaków. Konsekwencją wywózki 

Ślązaków do ZSRR w 1945 r. — do pracy w sowieckich obozach jako darmowa siła 

robocza33, oraz represji władz wobec ludności rodzimej34, był niedostatek miejscowej siły 

                                                           
29 Dzieje ruchu robotniczego na Górnym Śląsku, red. H. Havranek, Opole 1982, s. 140. Dla 
porównania, w 1938 r. w Warszawie zawodowo czynni robotnicy i ich rodziny stanowili 52,7 proc. 
ludności, z czego jedna piąta pracowała jako służba domowa (B. Brzostek, Robotnicy Warszawy. 
Konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002, s. 15). 
30 U. Swadźba, op. cit., s. 72–73. 
31 Szczególnie utwory G. Morcinka, Z. Kossak-Szczuckiej ale i P. Gajowiczyńskiej oraz publicystyka 
zebrana w antologii  pt. „Z czarnego kraju. Górny Śląsk w reportażu międzywojennym” przez W. 
Janotę, wyd. Śląsk, Katowice  1981. 
32 E. Kopeć, "My" i "oni" na polskim Śląsku (1918-1939), wyd. Śląsk, Katowice 1986, U. Swadźba, 
op. cit., s. 64–66. 
33 Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, red. A. Dziurok, M. Niedurny, wyd. IPN, 
Katowice 2004. 
34 Procesy te nazywane są przez historyków oraz działaczy śląskich Tragedią Górnośląską - patrz F. A. 
Marek, Tragedia Górnośląska, wyd. Instytut Śląski, Opole 1989, oraz „Tragedia Górnośląska jako 
barometr współczesnego dyskursu o Polakach i Niemcach?” – konferencja naukowa DWPN i IH UO 
w Opolu, 19. 04. 2012 r. Stanowią one podstawę roszczeń w sprawie etnicznej odrębności Ślązaków i 



roboczej i brak więzi autochtonów z nowym ustrojem, odwołującym się do robotniczych 

wartości. Po  nacjonalizacji gospodarki w śląskim przemyśle stosowano przymusowe 

zatrudnienie poniemieckich kadr, m.in. w górnictwie wykorzystywano pracę jeńców 

wojennych oraz więźniów politycznych35. W stalinowskich latach pięćdziesiątych do pracy w 

kopalniach i przemyśle ciężkim mobilizowano żołnierzy służby zasadniczej (zwłaszcza 

osoby, które kontestowały ówczesny system polityczny) oraz junaków Powszechnej 

Organizacji „Służba Polsce”36. 

Napływ nowych kadr robotniczych, kierujących się kalkulacją korzyści finansowych, 

rekrutowanych bez przygotowania do pracy w górnictwie czy hutnictwie i tradycji 

zakorzeniających w tych zawodach, powodował znaczną fluktuację zatrudnienia oraz niską 

dyscyplinę pracy. W województwie śląskim następowało szczególnie duże wymieszanie 

składu społecznego robotników przemysłowych. Docierający do kopalń i hut młodzi 

robotnicy pochodzili w znacznym stopniu z werbunku i tutaj szukali stabilizacji życiowej. 

Pracownicy stanu wolnego stanowili w 1958 r. nawet ponad 40 proc. załóg niektórych kopalń, 

a w 1964 r. ponad 30 proc37. Często zawierali oni małżeństwa z kobietami pochodzącymi z 

robotniczych rodzin autochtonicznych. Zwiększała się liczba małżeństw mieszanych (tzw. 

„krojcoków”), początkowo przyjmowanych przez Ślązaków bardzo niechętnie38. Zmienność 

składu społecznego brygad pracowniczych, niskie kwalifikacje i kultura zawodowa 

werbowanych pracowników, płynne więzi rodzinne osadników, problemy adaptacji do 

wymagań pracy i ideologicznej mobilizacji załóg, osłabiały dawny etos pracy. 

                                                                                                                                                                                     

regionalnej samorządowej niezależności promowanych obecnie przez  Ruchu Autonomii Śląskiej - 
www.autonomia.pl. 
35 Wykorzystywanie pracy niemieckich jeńców wojennych i więźniów obozów w przemyśle 
górnośląskim zob. M. Maruszczyk, M. Paździora, Obozy jenieckie w górnictwie węglowym Górnego 
Śląska w latach 1945–1949, w: Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku, red. A. Topol, 
Katowice 1994, s. 27–50; Obozy pracy przymusowej na terenie Katowickiego i Chorzowskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945–1950, Katowice 2002; R. Kaczmarek, K. Miroszewski, 
Obozy odosobnienia w przemysłowej części województwa śląskiego po II wojnie światowej, „Studia 
Śląskie” 2002, t. 59, s. 163–181; Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte – Zgoda, red. A. 
Dziurok, Katowice–Świętochłowice 2002; W. Dubiański, Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945–
1946, Katowice 2004. 
36 Między 1950 a 1955 r. liczba więźniów, żołnierzy służby zasadniczej i junaków Służby Polsce 
pracujących w przemyśle ciężkim Górnego Śląska wzrosła z 25 tys. do 45 tys. osób (G. Szpor, 
Problemy zatrudnienia w przemyśle ciężkim w latach 1950–1955, „Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska” 1983, t. 13, s. 445; zob. też P. Piotrowski, Bataliony budowlane i górnicze w Wojsku Polskim, 
w: Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, red. Ł. Kamiński, t. 2, Wrocław 1999, s. 
123–142). 
37 Ibidem, s. 21. 
38 H. Dutkiewicz, Małżeństwa mieszane w czterech miastach GOP-u jako wskaźnik integracji 
społecznej, wyd. ŚIN, Katowice 1968, s. 12. 



Masowy napływ wiejskiej siły roboczej do urbanizujących się miast sprawiał, że w 

1958 roku tylko 10,7% ogółu pracowników fizycznych w Polsce miało wykształcenie wyższe 

od podstawowego, a w 1968 procent ten wzrósł do poziomu 19,239 i dopiero w latach 

siedemdziesiątych zbliżał się do połowy robotników wyedukowanych w szkołach 

zawodowych. Kształceni młodzi robotnicy, jako specjaliści po dziennych i wieczorowych 

szkołach zawodowych awansują do kategorii brygadzistów i mistrzów. W śląskim przemyśle  

robotnicy wykazują częściej wykształcenie średnie techniczne z uwagi na korzystniejsze 

płace w górnictwie czy hutnictwie, a fizycznie pracowali nawet mający wyższe 

wykształcenie. 

Proces uprzemysłowienia kraju dokonał się na początku lat siedemdziesiątych. 

Robotnicy stali się główną siłą produkcyjną i klasą społeczną, której znaczącą warstwę wciąż 

stanowili tak zwani chłoporobotnicy. Byli to mieszkańcy wsi łączący prowadzenie rodzinnego 

gospodarstwa rolnego z pracą w zakładzie przemysłowym lub w usługach rzemieślniczych. 

Tożsamość społeczna warstwy robotniczej była przedmiotem osobnych badań40. Różnice 

postaw i wartości trzech warstw socjalistycznego proletariatu: chłoporobotników, robotników 

przyuczonych do zawodu oraz robotników z pełnym zawodowym wykształceniem, były 

znaczące dla stylów ich życia i aspiracji zawodowych.  

Śląscy robotnicy byli w całym okresie Polski Ludowej zakładnikami polityki 

forsownej industrializacji kraju a ich socjalny i edukacyjny awans został mocno ograniczony 

przez ideologię wyścigu produkcyjnego w przemyśle ciężkim i górnictwie. Propagowana 

przez władze tradycja rodzinnego dziedziczenia zawodów, takich jak górnik czy hutnik, 

zaczęła zanikać już pod koniec lat pięćdziesiątych. Jednak od początku PRL do lat 

dziewięćdziesiątych była ona podtrzymywana przez system oświatowy, ograniczający na 

Górnym Śląsku inne typy szkolnictwa zawodowego41. Urszula Swadźba diagnozowała  

„zawłaszczanie śląskiego etosu pracy” przez partyjną propagandę wyścigu pracy i robotniczą 

ideologię realnego socjalizmu. Nawiązywanie do robotniczego etosu pracy  nie było tożsame 

z podtrzymywaniem jego kluczowych elementów, między innymi zabroniono pielęgnowania 

na terenie kopalni tradycji religijnych. Rozbudowany w latach siedemdziesiątych ceremoniał 

świąt branżowych, takich jak Barbórka, miał wymiar głównie ludyczny i propagandowy. 

Rytuały świąt robotniczych i uroczystości ku czci różnych grup zawodowych, władze 

                                                           
39 W.Wesołowski, Przemiany struktury klasowej, w : Struktura i dynamika społeczeństwa polskiego, 
red. W. Wesołowski, wyd. PWN, Warszawa 1970, s.15. 
40 Patrz B. Gołębiowski, Chłoporobotnicy o sobie: studium autobiografii, wyd. KiW, Warszawa 1974. 
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partyjne wykorzystywały do legitymizacji swojej polityki wobec segmentów klasy 

robotniczej sprowadzanych do roli jej statystów. Trafne są stwierdzenia, że „część cech 

śląskiego etosu pracy, takich jak: praca fizyczna w kopalni czy hucie, pracowitość i 

dyscyplina zostały »zawłaszczone« przez ideologię komunistyczną i przez biurokrację 

partyjno-państwową do realizacji swoich celów [...] odrzucano natomiast cały kontekst 

kulturowy związany z tym etosem, religijność, więź rodzinną, hierarchię zawodową, 

organizację pracy, gospodarność, uczciwość i solidność w wykonywaniu pracy”42. 

Upadek gospodarki komunistycznej i wejście w ustrojowe ramy kapitalizmu 

zweryfikowały negatywnie rezultaty zarówno socjalistycznej industrializacji województwa 

śląskiego, jako gospodarczej monokultury, ale także ukazało degradację etosu pracy wielu 

grup zawodowych wzmacniającą efekty peryferyzacji jego rozwoju. 

 

5. Śląska klasa robotnicza a stalinowski wyścig pracy 

 

Gospodarka Górnego Śląska przedstawiana była przez komunistyczną propagandę w 

środkach masowego przekazu, jako efekt socjalistycznej strategii inwestowania w rozwój 

wielkoprzemysłowego regionu. Był to jednak w dużym stopniu wynik ekstensywnego 

gospodarowania zastanymi zasobami. Władze eksploatowały tutejsze zasoby naturalne, 

opierając produkcję na ukształtowanej przed drugą wojną światową infrastrukturze 

przemysłowej i robotniczym kapitale ludzkim. Wymuszanie realizacji narzucanych zadań 

produkcyjnych powodowało nadmierne wydłużanie czasu pracy. To z kolei prowadziło do 

manipulowania wynagrodzeniami za nadgodziny i zmieniania norm produkcyjnych. 

Naruszanie interesów pracowników, zmuszanie ich do pracy w godzinach nadliczbowych, 

oszukiwanie przy wypłatach i zawyżanie norm, a także faworyzowanie robotników 

należących do PZPR przy awansach i nagrodach spowodowało w 1951 r. wybuch strajków w 

kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego. Protesty te opanowano, eliminując częściowo źle 

odbierane przez robotników praktyki oraz przerzucając winę za powstałe konflikty na 

powiatowy i zakładowy aparat partyjny43. 

Mobilizację do pracy zarówno Ślązaków, jak i rzesz robotników napływowych, 

kształtowano przez ogólnopolski propagandowy wyścig produkcyjny, który inicjowano 
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apelami z „robotniczego, czarnego” Śląska44. Tworzono nowe wzorce osobowe 

socjalistycznych przodowników pracy (jak reemigrant górnik Wincenty Pstrowski), bez 

oglądania się na racjonalność techniczno-organizatorską odcinkowego przekraczania norm. 

Nie tylko w latach pięćdziesiątych — w czasie powojennej odbudowy gospodarki i 

stalinizacji kraju — ale i w następnych okresach stosowano bezwzględną eksploatację siły 

roboczej. Przykładem tego jest obowiązywanie od maja 1950 do września 1956 r. ustawy z 19 

kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. Pozwalała ona na: 

potrącanie pracownikom zarobków; czasowe przenoszenie ich na niższe i gorzej płatne 

stanowiska; a także pozbawienie wolności od 3 do 6 miesięcy oraz wysokie grzywny, groziły 

robotnikom za nietrzeźwość i nieobecności w pracy, oraz za brak dyscypliny w miejscu 

zatrudnienia45. Problemy z dyscypliną pracy wynikały z braku kwalifikacji zawodowych 

pracowników rekrutowanych ze wsi (niska kultura pracy przemysłowej) oraz ze stosowania 

pracy akordowej i wyśrubowanych norm produkcyjnych, bez adekwatnego wynagradzania za 

ich wykonywanie. Brak liczenia się z miejscowymi tradycjami pracy, przymus produkcyjny i 

niedostatek zasobów wytwórczych prowadziły do zrywania ciągłości produkcji, co rodziło 

dalsze niedostatki zaopatrzenia i naruszanie planów. W efekcie wzmagały się klasyczne 

procesy biurokratyzacji zarządzania, przerost mobilizacji ideologicznej, manipulowanie 

sprawozdawczością pracy i jakością produkcji, następował rozwój pozaformalnych układów, 

upolitycznionych i koteryjnych reguł awansowania i nagradzania pracowników46. 

Zwiększając obciążenia produkcyjne wprowadzano również obowiązek pracy w 

niedziele i święta negowano tradycyjne wzorce odpoczynku oraz ład życia rodzinnego 

robotników47. Liczył się jedynie gospodarczy rozwój, pojmowany w kategoriach 

przemysłowej produktywności ekstensywnie zorganizowanego aparatu wytwórczego. 

 

6. Polityczne znaczenie śląskiej klasy robotniczej w PRL 

 

Wyróżnia się trzy okresy komunistycznej polityki gospodarczej w Polsce, formującej 

odmienne warunki rozwoju klasy robotniczej na Górnym Śląsku: 1- okres instalacji władzy i 

                                                           
44 E. Kaszuba, Odbudowa i utrwalanie władzy (1945-48), w:  Historia Śląska, red. W. Czapliński i 
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stalinizacji, kończący się w 1956 r., 2-  okres intensywnej eksploatacji zasobów wytwórczych, 

zakończony Sierpniem ’80, 3- okres schyłku, gospodarki niedoboru i politycznego kryzysu, 

zakończony transformacją ustrojową 1989 roku48. 

Górnośląscy robotnicy byli nie tylko podstawą wielkoprzemysłowej produkcji, 

wykorzystywano ich  jako siłę polityczną do wywierania ideologicznej presji na otoczenie 

społeczne i zasób ludzki ważny w starciach wewnątrz komunistycznego aparatu władzy. 

Katowice w latach 1953-1956 przemianowano na Stalinogród. Partyjne władze uznały je 

wówczas jako miasto o zdecydowanie robotniczym charakterze, za symbol wdzięczności dla 

zmarłego Józefa Stalina. Skutecznie polityczne korzyści z panowania nad wielkimi masami 

robotniczymi województwa śląskiego realizował Edward Gierek I sekretarz Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Zyskał duże wpływy zwłaszcza w 1968 r., kiedy  

zorganizował masowe wiece robotniczego poparcia dla Władysława Gomułki a jednocześnie 

solidaryzował się z czystkami „antysyjonistycznymi” w szeregach partii49. Już w dwa i pół 

roku później Gierek przejął władzę w kraju, po militarnej pacyfikacji gdańskich robotników. 

Składając im obietnicę „pomożemy” uczynił z robotników, a szczególnie śląskich i 

zagłębiowskich górników, bazę społeczną dla haseł „budowy drugiej Polski” i 

„dynamicznego rozwoju kraju”50. Jego partyjny następca w Katowicach Zdzisław Grudzień 

organizował wielotysięczne wiece poparcia dla gierkowskiej polityki gospodarczej z udziałem 

górników, hutników i przedstawicieli innych środowisk śląskiej klasy robotniczej. 

Ideologizacja trudu robotniczego była trwałym zjawiskiem, właściwym dla totalizującej 

logiki tamtejszej komunistycznej formacji. Jednak fałsz „propagandy sukcesu” obnażyły w 

1976 roku protesty robotnicze w Radomiu, w warszawskim „Ursusie” i Płocku, oraz zapaść 

na rynku zaopatrzenia w podstawowe produkty żywnościowe. Procesy sądowe i brutalność 

milicji tłumiącej opór robotniczych załóg, zaktywizowały opozycyjnych intelektualistów do 

utworzenia społecznego Komitetu Obrony Robotników. Uczestnik działań KOR-u Kazimierz 

Świtoń z kilkoma robotnikami rozpoczyna w 1978 roku na Górnym Śląsku działalność 

pierwszego w PRL Wolnego Związku Zawodowego. Aktywizacja obywatelskiej walki o 

                                                           
48 A. Bartoszek, Funkcjonowanie społeczno-gospodarcze Górnego Śląska w okresie PRL - 
socjologiczne konsekwencje dla wzorców życia robotników i ich rodzin, w: Dla Władzy, obok 
władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. 
Neja, wyd. IPN, Warszawa, 2005, s. 71. 
49 Tak Edward Gierek zręcznie wycofał się z orbity wpływu „moczarowców” i wybił się na pozycję 
lidera wśród wojewódzkich sekretarzy partyjnych, cenionego za sprawność rządzenia i utrzymanie 
dyscypliny mas robotniczych. Patrz A. Bartoszek, Funkcjonowanie społeczno-gospodarcze Górnego 
Śląska..., op.cit. s.78. 
50 J. Neja, Robotnicy województwa katowickiego w lecie 1980 w świetle materiałów Służby 
Bezpieczeństwa, w: Dla Władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników..., op. cit. ,s.108. 



prawa mas robotniczych, w obliczu niespełniania ideologicznych i bytowych obietnic przez 

komunistyczne władze, prowadzi do wybuchu wielkich strajków w sierpniu 1980 roku. 

Ważnym duchowym wymiarem mobilizacji mas pracowniczych była pierwsza pielgrzymka 

papieża Jana Pawła II w 1979 roku. Jego wizytę w sanktuarium maryjnym w Piekarach 

Śląskich zablokował sekretarz Z. Grudzień, zmuszając partyjne struktury do organizowania 

„spontanicznej” akcji protestacyjnej robotników Śląska i Zagłębia.  

Zryw obywatelski robotników w sierpniu 1980 r. i powstanie ruchu NSZZ 

„Solidarność” pod presją zbuntowanych załóg przemysłowych zakładów z Wybrzeża, miał 

już bezpośrednie wsparcie górnośląskich i zagłębiowskich robotników z wielu kopalń i 

zakładów pracy51. Podpisano trzy porozumienia władz partyjno-państwowych z komitetami 

strajkowymi reprezentującymi robotnicze załogi. Po porozumieniach gdańskich i 

szczecińskich podpisano umowę społeczną w Jastrzębiu-Zdroju. Determinacja strajkujących 

górników doprowadziła 3 września 1980 r. na kopalni Manifest Lipcowy do zgody władz na 

zagwarantowanie robotnikom wolnych sobót i niedziel, oraz na likwidację 

czterobrygadowego systemu pracy. Porozumienie jastrzębskie było swoistą ugodą górników z 

władzą komunistyczną, wywalczono wówczas, w ramach poparcia 21 postulatów gdańskich, 

prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych. Powstał ruch NSZZ „Solidarność”. 

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. spowodowało strajki w wielu 

zakładach pracy, co przyniosło wielką tragedię górników na kopalni „Wujek” w Katowicach, 

gdzie oddziały specjalne ZOMO zabiły 9 robotników a rannych zostało 21 innych 

strajkujących, oraz 41 milicjantów i żołnierzy. W stanie wojennym narzucono wpierw 

zmilitaryzowane formy organizacji pracy w górnictwie a następnie wprowadzono system 

bonusowych zachęt premiowych. Potrójne pensje za soboty i niedziele zamieniano na zakupy 

deficytowych towarów, w sklepach specjalnego górniczego zaopatrzenia realizujących tzw. 

książeczki „G”, co zniweczyło prawo do wolnych dni świątecznych uzyskane we wrześniu 

1980 r. Okres stanu wojennego oznaczał postępującą delegitymizację władzy komunistycznej. 

Ideologia ustroju służebnego klasie robotniczej została pogrzebana wraz z delegalizacją 

NSZZ Solidarność i stosowaniem socjalnego przymusu wobec robotników mobilizowanych 

do wysiłku produkcyjnego. Śląska klasa robotnicza rozbita organizacyjnie i moralnie została 

po raz kolejny zaprzęgnięta do produkcji milionów ton węgla i stali, podtrzymujących 

niezdolną do restrukturyzacji scentralizowaną gospodarkę niedostatku.  

                                                           
51 Zobacz opis wydarzeń 1980 r. w województwie katowickim do momentu pojawienia się głównej 
fali strajków w końcu sierpnia. Tamże, s. 118-134. 



Trafną diagnozę mechanizmów degradujących zdolności gospodarki socjalistycznej 

do zaspakajania potrzeb mas pracowniczych dał węgierski ekonomista Janos Kornai w pracy 

„Niedobór w gospodarce”52. Opisał uniwersalny mechanizm ssania inwestycji z budżetu 

centralnego przez sektor I (przemysł wydobywczy i ciężki) kosztem sektora II 

(wytwarzającego dobra konsumpcyjne). W komunistycznym systemie industrializacji (w 

kooperacji z krajami RWPG) polska gospodarka zorientowana była na rozwój przemysłu 

ciężkiego. W ramach tej strategii gospodarczej Górny Śląsk stanowił główne zaplecze 

surowcowe w Polsce Ludowej i stał się swoistą tzw. kolonią wewnętrzną53 a równocześnie 

miejscowe technokratyczne elity branż surowcowych aktywizowały wielkie programy 

inwestycyjne. Szczególnie negatywne skutki przeciążenia gierkowskiego programu 

rozbudowy potencjału produkcyjnego I sektora stanowiła budowa wielkiej Huty Katowice, 

zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej. Ambicje polityczno-gospodarcze władzy, w 

powiązaniu z siłą interesów ekonomicznych branżowego aparatu nomenklatury, zerwały 

chwieją  równowagę między rozbudzanymi aspiracjami konsumpcyjnymi robotniczych mas a 

zdolnościami scentralizowanej socjalistycznej gospodarki do ich godnego cywilizacyjnie i  

sprawiedliwego społecznie zaspokajania. 

 

7. Ideologiczne wzorce a wartości i kondycja społeczna śląskich robotników 

 

W okresie Polski Ludowej wielu autorów zajmowało się badaniem wpływu 

gospodarki i reżimu politycznego PRL na klasę robotniczą54. Część badań dotyczyła także 

postaw robotników wobec tego systemu, w większości opisując akceptację jego 

                                                           
52 J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985, s. 259–273, 696–744. 
53 Termin ten charakteryzuje pozycję Górnego Śląska jako regionu peryferyjnego, zależnego od 
centrum; zob. M. Błaszczak-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki, op. cit., s. 106. W 1988 r. termin 
„kolonia wewnętrzna” został rozpropagowany przez posła ziemi śląskiej Tadeusza Kijonkę (T. 
Kijonka, Po siedmiu latach kampanii, w: Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L. 
M. Nijakowski, Warszawa 2004, s. 52). Pisze o nim także Maria Szmeja w Niemcy? Polacy? Ślązacy? 
Wyd. Universitas, Kraków 2000.   
54 Pierwsze prace socjologiczne były apoteozą awansu społeczno-kulturalnego i bytowego robotników.  
Jednak w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych socjologowie opublikowali wręcz 
demaskatorskie opracowania. Zob. np. J. Szczepański, Założenia i ogólna koncepcja planu badań nad 
rozwojem klasy robotniczej w Polsce Ludowej, w: Studia nad rozwojem klasy robotniczej w Polsce 
Ludowej, Łódź–Warszawa 1961; J. Szczepański, Narodziny socjalistycznej klasy robotniczej, wyd. 
CRZZ, Warszawa 1974;  S. Widerszpil, Skład polskiej klasy robotniczej: tendencje zmian w okresie 
industrializacji, wyd. PWN, Warszawa 1963;  W. Wesołowski, Klasa robotnicza i przeobrażenia 
struktury społecznej w PRL, wyd. KiW, Warszawa 1969;  P. Tober, Zróżnicowanie społeczne 
pracowników przemysłu, Warszawa 1972;  M. Jarosińska, J. Kulpińska, Czynniki położenia klasy 
robotniczej, w: Kształt struktury społecznej. Studia do syntezy, red. W. Wesołowski, wyd. Ossolineum 
PAN, Wrocław-Gdańsk 1978. 



ideologicznych założeń55. Jadwiga Staniszkis tak syntetycznie charakteryzowała kondycję 

polskich robotników w systemie komunistycznym: „Robotnicy są najbardziej wewnętrznie 

zróżnicowaną kategorią społeczną, jeżeli chodzi o dochody materialne. Podzieleni są na 

protostany, bo podstawą zróżnicowań nie są ich osobiste cechy (zawód, kwalifikacje), ale 

cechy organizacji gospodarczej, w której są zatrudniani. Zatem klasa robotnicza podlega 

partyjno-biurokratycznej segmentacji (to partyjna nomenklatura decyduje o wielkości, o 

randze przypisywanej segmentom klasy robotniczej, afirmowanym z uwagi na interesy grup 

rządzących). Równocześnie jednak, mimo rozpiętości płacowych, robotników jako kategorię 

społeczną łączą takie wyznaczniki ich położenia socjalnego, jak: narażenie na wyższe, niż w 

przypadku innych grup zawodowych, trudności i ryzyko w środowisku pracy; gorsza jakość 

życia — nawet przy stosunkowo wysokich dochodach; niewielkie szanse na ciekawą pracę i 

awans płacowy56; malejące szanse dzieci robotniczych na awans edukacyjny przez studia 

wyższe. Jest to też kategoria społeczna w największym stopniu dotknięta przez patologie: 

przestępczość i alkoholizm. Spożycie alkoholu stanowi zresztą jedno ze źródeł akumulacji dla 

skarbu państwa”57. 

W polityce gospodarczej PRL nastąpiła inkluzja socjalistycznej doktryny (akceptacja 

jej obietnic i wartości socjalno-bytowych) oraz rozpowszechnienie egalitarystycznych zasad 

opartych na kolektywistycznej mentalności robotników. Ci zaś (tak na Śląsku, jak i w całym 

kraju) przyswoili sobie socjalistyczne obietnice godziwego bytu a domagając się od władz 

partyjnych spełnienia tych oczekiwań coraz intensywniej doświadczali braku ich realizacji.  

Funkcjonujące w społecznej świadomości pozytywy nowego ustroju wiązały się w 

województwie katowickim z takimi czynnikami, jak: pewność zatrudnienia, względnie 

wysoki poziom płac robotniczych w rozbudowywanych kopalniach i hutach, egalitaryzm 

stosunków pracowniczych, powszechny dostęp do edukacji zawodowej oraz do dobrze 

zorganizowanej opieki zdrowotnej, korzystanie z funduszy pracowniczych, z przywilejów 

                                                           
55 Najczęściej krytykowano zasady organizacji pracy w socjalistycznych zakładach i 
przedsiębiorstwach; zob. J. Kalinowska, Postawy robotników wobec pracy, Warszawa 1978. Po stanie 
wojennym badano akceptację ogólnych idei ustroju socjalistycznego według hasła „socjalizm tak, 
wypaczenia nie” (J. Gardawski, Przyzwolenie organiczne. Robotnicy wobec rynku i demokracji, 
Warszawa 1996, s. 170–196). 
56 Badania wskazały, że kres awansu materialnego w zawodzie robotnik osiągał zwykle w wieku 27 lat 
i mógł poprawić swoją sytuację jedynie przechodząc do nowego zakładu pracy w lepiej opłacanej 
branży - L. Zienkowski, Walka o podział dochodów, Warszawa 1986, s. 164–168. 
57 Znaczące były dysproporcje zarobkowe wśród robotników. Najwięcej zarabiali ci z wyższymi 
kwalifikacjami i robotnicy przyuczeni do pracy ale w branżach, w których wysoko opłacano pracę 
fizyczną. Najgorzej zarabiającymi byli robotnicy sytuujący się w środku hierarchii kwalifikacyjnych - 
J. Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989, s. 89. 



socjalnych oraz dodatków płacowych dla ważnych produkcyjnie grup i specjalności 

robotniczych.    

Charakterystyczne dla funkcjonowania w okresie realnego socjalizmu struktury 

społecznej w wielkoprzemysłowym regionie Górnego Śląska było instrumentalne traktowanie 

zasobów siły roboczej, a względne uprzywilejowanie robotników na tle pracowników 

umysłowych, było głównie ideologicznym sztafażem. Analizy sytuacji klasy robotniczej w 

PRL socjologa J. Malanowskiego wykazały, że rzeczywiste położenie robotników w 

strukturze społeczno-ekonomicznej, ich realne możliwości osiągania korzyści wyraźnie 

odbiegały od kumulowanych przywilejów społecznych kadr administracji i partyjnej 

nomenklatury. Najważniejsze różnice związane były z zagrożeniami dla zdrowia robotników, 

obciążonych w województwie katowickim szczególnie ciężkimi warunkami pracy. Wyścig 

produkcyjny, presja na przekraczanie norm, nadrabianie przestojów w produkcji, prowadziły  

w praktyce do nadużyć w zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa pracy58. Eksploatacja 

siły roboczej górników i pracowników ciężkiego przemysłu powodowała nie tylko 

zwielokrotnienie zagrożeń bezpieczeństwa pracy robotników ale i degradację środowiska 

naturalnego oraz stanu zdrowia całych społeczności. Wystąpiły trwałe negatywne tendencje, 

takie jak wysoka nadumieralność mężczyzn, choroby zawodowe i wzrost patologii w 

zakładach pracy, obciążenie ciężkimi chorobami mieszkańców dzielnic (w tym szczególnie 

dzieci) objętych oddziaływaniem skażeń przemysłowych gleby i powietrza.  

Propagandowe eksponowanie rozbudowy śląskiego przemysłu oraz rosnące 

dysproporcje w wynagradzaniu grup społeczno-zawodowych zrodziły mit o „śląskim 

eldorado”, o wielkich korzyściach, jakie były udziałem szczególnie górników i hutników. 

Mity te bledną jednak w wyniku analizy rzeczywistego udziału robotników w strukturze 

konsumpcji oraz efektów gospodarowania — zdawałoby się — korzystnymi zarobkami. 

Dochód górnika, hutnika, a także robotników z innych grup zawodowych był często jedynym 

źródłem utrzymania ich wielodzietnych — liczniejszych niż inteligenckie — rodzin, 

zamieszkiwały one znacznie częściej w lokalach jedno i dwu izbowych, w mieszkaniach z 

kuchniami bez okien o znacznie niższym standardzie cywilizacyjnym i technicznym59. Liczne 

zagrożenia dla kondycji robotników wynikające z braku poszanowania ich praw 

pracowniczych i godnych warunków pracy udokumentowano dopiero w obszernych 

badaniach z końca lat osiemdziesiątych, prowadzonych w Instytucie Badań Klasy Robotniczej 

                                                           
58 J. Malanowski, Polscy robotnicy, wyd. KiW,  Warszawa 1981, s. 106–107. 
59 J. Malanowski, op. cit., s. 28–32. 



na partyjnej Akademii Nauk Społecznych60. Ujawniały one władzom politycznym 

szczególnie duże zagrożenia bezpieczeństwa pracy, degradację interesów zawodowych 

robotników i możliwości ich ochrony w kopalniach i zakładach przemysłu hutniczego i 

ciężkiego — skumulowanych w województwie katowickim.  

Specyficznym czynnikiem występującym na Górnym Śląsku było trwałe 

uprzywilejowanie ludności napływowej w dostępie do mieszkań i świadczeń socjalnych, co 

przyczyniało się do marginalizacji ludności śląskiej61. Towarzyszyło jej utrwalanie dystansów 

społecznych, m.in. przez system edukacyjny. Szkoła reprodukowała inteligencką kulturę 

literacką, represjonując za posługiwanie się gwarą dzieci dziedziczące habitus swych śląskich 

rodzin. Doświadczanie tych dystansów ograniczało aspiracje edukacyjne młodzieży rodzimej 

i utrzymywało większość jej kolejnych pokoleń na niższych pozycjach w strukturze 

społeczno-zawodowej. Zamiast oczekiwanego awansu edukacyjnego Ślązaków spontanicznie 

działał mechanizm różnicowania habitusów i przemocy symbolicznej, utrwalający klasowe 

nierówności społeczne62. Zgodnie z teorią Pierre’a Bourdieu i Jean-Claude’a Passerona 

habitus pierwotny klas ludowych, obejmujący nawyki, język i zwyczaje praktykowane w 

środowisku rodzinnym, zderza się w szkole z wymaganiami edukacyjnymi ukształtowanymi 

według habitusu klas wyższych, panujących politycznie i kulturowo63. Dla dzieci mówiących 

gwarą śląską, oraz dla ich rodziców znających ze szkoły język niemiecki a nie polski, już sam 

język literacki stanowił barierę wymagającą znacznego wysiłku w pokonywaniu dystansu 

kulturowego. Opisuje to teoria kodów językowych Basila Bernsteina, wskazującego, że dzieci 

z klasy robotniczej i chłopskiej posługują się kodem prostym (ograniczonym składniowo i 

                                                           
60 Wydano siedem tomów w serii pt. Położenie klasy robotniczej w Polsce, t. 1–6, red. P. Wójcik, 
wyd. ANS, Warszawa 1984–1987; oraz syntezy tych badań - Położenie klasy robotniczej w Polsce. 
Suplement, red. P. Wójcik, L. Gilejko i inni, wyd. ASN, Warszawa 1987;  P.Wójcik, Położenie i 
aspiracje klasy robotniczej w  Polsce, wyd. MON, Warszawa 1988, L. Beskid, M. Jarosińska, R. 
Milic-Cerniak, Robotnicy, potrzeby, rzeczywistość. Raporty z badań, wyd. ANS, Warszawa 1988. 
61 Marginalizację społeczną w starych dzielnicach śląskich miast badali m.in. W. Świątkiewicz, 
Zjawiska patologii społecznej w starej dzielnicy mieszkaniowej i ich kulturowe uwarunkowania, w: 
Normy społeczne – ład społeczny – patologia społeczna, red. J. Wódz, Katowice 1985, s. 57–68; J. 
Wódz, K. Czekaj, Patologia społeczna w aglomeracji miejskiej Górnego Śląska. Specyfika zjawiska w 
regionie poddanym restrukturyzacji gospodarki, Warszawa 1993; K. Wódz, Underclass w starych 
dzielnicach przemysłowych miast Górnego Śląska, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, red. 
J. Styk, I. Machaj, wyd. UMCS, Lublin 1994; T. Nawrocki, Trwanie i zmiana lokalnej społeczności 
górniczej na Górnym Śląsku, wyd. UŚ, Katowice 2006. 
62 A. Bartoszek, Integracja narodowa na Śląsku Opolskim a instytucje lokalne i socjalistyczne 
państwo, w: Integracja społeczna ludności rodzimej Śląska po 1945 roku, red. W. Jacher, Opole 1994, 
s. 59–61. 
63 P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, s. 
89–112. 



gramatycznie) a dzieci inteligenckie z klas wyższych kodami literacko rozwiniętymi64. 

Nauczyciele, głównie przyjezdni, często karali za używanie w szkole gwary śląskiej, po 

części z zaangażowaniem realizowali ideologiczne programy socjalistycznego wychowania. 

W tych wymiarach dokonywano więc gwałtu symbolicznego na świadomości dzieci, 

pochodzących z autochtonicznych robotniczych środowisk. 

Degradacja socjalna i kulturalna środowisk robotniczych w interesującym nas 

regionie w sposób szczególny dotykała górników. Wanda Mrozek wykazała, że dopiero po 

drugiej wojnie światowej nastąpiło naruszenie zasady homogeniczności społeczno-kulturowej 

środowiska górników jako stanu zawodowego65. Jego jednorodność społeczno-kulturowa 

(podobnie zresztą jak hutników) była na Górnym Śląsku wytworem tradycji 

międzypokoleniowego dziedziczenia zawodów, bliskości miejsc pracy wzmacniającej więzi 

lokalne, patriarchalnych stosunków rodzinnych i hierarchii pokoleniowego starszeństwa w 

strukturze zawodowej. W ten sposób wytworzył się etos pracy łączący regionalny i 

zawodowy system wartości, na który składały się m.in. obowiązkowość i szacunek do pracy.  

W swojej polityce wobec klasy robotniczej Górnego Śląska komunistyczne władze 

realizowały projekt jej systemowej, ideologicznej uniformizacji. W pierwszym okresie 

dotkliwie represjonowano ludność rodzimą, poddano ją narodowej weryfikacji i repolonizacji, 

następnie niszczyły ważne składniki jej tradycji i ignorowano potrzeby socjalno-bytowe pod 

presją zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i zaopatrzeniowych werbowanych robotników 

napływowych. Spontanicznie rozwijał się wśród przybyłych mechanizm naznaczania 

Ślązaków jako obcych, jako „Hanysów”, co zmniejszało szanse ich awansu zawodowego. 

Ślązaków identyfikowano również jako ludzi opornych, broniących się przed upartyjnieniem i 

naruszaniem przez system ich śląskich i religijnych tradycji robotniczych. To m.in. z tych 

negatywnych praktyk polskich władz wynikały na Górnym Śląsku indyferentyzm narodowy 

ludności rodzimej66 a w końcu lat dziewięćdziesiątych siły ożywiające mniejszość niemiecką i 

ruch „narodowości śląskiej”67. Jednym z istotnych czynników degradacji socjalnej i 

kulturowej górnośląskich robotników było wprowadzanie nowych technologii produkcji i 

automatyzacji. Umaszynowione,  na wpół zautomatyzowane wydobycie węgla zwiększało 

tempo pracy a zmniejszało rolę zespołów robotników pozyskujących urobek za pomocą 

                                                           
64 B. Bernstain, Odtwarzanie kultury, wyd. PIW, Warszawa 1990. 
65 W. Mrozek, Górnicy – od grupy społecznej do kategorii zawodowej, w: Eseje socjologiczne, red. 
W. Jacher, Katowice 2001, s. 11. 
66 M. W. Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe 
ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latachm1945-2003,  wyd. UŚ, Katowice 2004. 
67 M.Szmeja, Niemcy?..., op.cit. s.201 i n. 



ręcznych narzędzi i siły pociągowej zwierząt. Mechanizacja produkcji wymagała nowego 

sposobu organizowania tych zespołów, oraz rozbudowy kadr zarówno administracyjnych, jak 

i pośrednich szczebli zarządzania procesami pracy. W ten sposób tworzyły się nowe układy w 

hierarchii zawodowej. Zanikały dotychczasowe autorytety osobowe, regulujące zasady pracy 

brygad górniczych i rytuały pracownicze w miejscu pracy. Dokonywała się dezintegracja 

tradycyjnej wspólnoty górniczej. „Grupa osób nie honorujących wartości i norm etosowych w 

sferze zawodowej zaczęła się poszerzać”68. Pojawił się nawet nowy element – coraz szersze 

zatrudnianie na stanowiskach robotniczych kobiet. W latach sześćdziesiątych chłonność 

rynku pracy sprawiała, że kobiety pracowały w kopalniach nawet w oddziałach dołowych69. 

Najważniejszą konsekwencją inwestycji w mechanizację produkcji górniczej stało 

się w końcu lat siedemdziesiątych wysunięcie przez biurokrację partyjną żądań wdrożenia 

nowych form organizacji pracy. Chodziło o tzw. system czterobrygadowy, który miał 

zapewnić zwiększenie wydobycia węgla. Jego wprowadzenie powodowało wiele trudności 

techniczno-organizacyjnych, szczególnie przy naprawach i przeglądach sprzętu. Wraz z 

intensywnością wydobycia węgla skokowo wzrosła liczba wypadków wśród załóg dołowych. 

Górnicy byli niezadowoleni zarówno z warunków pracy w nowym systemie, jak i wywołanej 

nim dezorganizacji życia rodzinnego – bo za pracę w soboty i niedziele dni wolne wypadały 

często w środku tygodnia. Wyniki badań pracowniczych uwarunkowań i społecznych 

skutków funkcjonowania czterobrygadówki, wykonane przez zespół W. Jachera z 

Uniwersytetu Śląskiego, zostały przez władze partyjne utajnione. Te krytyczne dla systemu 

wyniki opublikowano dopiero po powstaniu Solidarności70. 

Przemiany struktury społecznej zachodzące w okresie socjalistycznego 

uprzemysłowienia spowodowały, że przynależność osób pochodzenia rdzennie śląskiego do 

środowiska górniczego zmalała z 86% w latach pięćdziesiątych do 47% w połowie lat 

sześćdziesiątych71. Względna okazała się głoszona przez propagandę poprawa warunków 

socjalno-bytowych robotników a szczególnie należących do rodzin autochtonicznych. 

Fałszowano informacje na temat poziomu życia robotników, który w rzeczywistości odbiegał 

znacząco od warunków bytowych inteligentów i reprezentantów nomenklaturowych kadr 

partyjnych. Właśnie warstwy robotnicze najdotkliwiej odczuwały pogarszanie się koniunktur 

                                                           
68 U. Swadźba, Śląski etos ...., op. cit, s. 84. 
69 Ibidem, s. 85. 
70 Socjologiczne aspekty wprowadzenia czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie węgla 
kamiennego, red. W. Jacher, Katowice 1981. 
71 W. Mrozek, Rodzina górnicza. Przekształcenia społeczne w górnośląskim środowisku górniczym, 
„Górnośląskie Studia Socjologiczne” 1965, t. 2, s. 49–54. 



gospodarki socjalistycznej, permanentny niedostatek dóbr konsumpcyjnych, a także 

następstwa warunków zatrudnienia i stanu środowiska pracy w wielkoprzemysłowych 

ośrodkach produkcyjnych na Górnym Śląsku dla zdrowia i kondycji psychospołecznej72. 

Zachowania robotników napływowych, których sprowadzano z różnych regionów 

kraju do pracy w kopalniach i hutach, kontrastowały ze śląskimi wzorcami ładu i porządku. 

Osiedleni w hotelach robotniczych młodzi mężczyźni, pochodzący w większości ze wsi, 

stawali się często zagrożeniem dla dyscypliny pracy i tworzyli dysfunkcjonalne wzorce 

zachowań w pracy a szczególnie w środowisku zamieszkania. To oni uzyskiwali jednak 

częściej nowe mieszkania w blokach, przydzielane młodym małżeństwom i osobom 

awansującym wraz z ukończeniem kursów i szkół. W efekcie u rodzimych Ślązaków 

utrwalało się poczucie dystansu wobec funkcjonujących wzorców pracy i zasad życia 

społecznego identyfikowanych z kulturą polskiego bałaganu73. 

Badania socjologów ukazują kluczową zależność między wykształceniem 

robotników a stylem ich życia. Nawet zasadnicza szkoła zawodowa – w porównaniu z 

kursami przysposobienia zawodowego – gwarantowała przeskok do wyższej kulturalnie i 

obyczajowo grupy robotniczej. Poziom edukacyjny warstw robotniczych był 

odzwierciedleniem stanu zapotrzebowania na określony potencjał siły roboczej. Regulatorem 

polityki oświatowej stały się nie jej wartości kulturotwórcze, ale wymagania techniczne 

infrastruktury wytwórczej.  

Wielkoprzemysłowy Górny Śląsk w PRL był regionem szczególnie upośledzonym 

edukacyjnie. Wykształcenie oferowane jego mieszkańcom było ściśle powiązane z 

potrzebami przemysłu wydobywczego i ciężkiego. Urszula Swadźba dowodzi, że władze 

przez odpowiednią politykę oświatową celowo utrwalały tradycyjną orientację edukacyjną 

śląskiej ludności. Przygotowywano  ją przede wszystkim do pracy w przemyśle, głównie do 

zawodu górnika, co w powiązaniu z korzystnymi zarobkami i dostępną infrastrukturą szkolną 

tłumiło u Ślązaków wyższe aspiracje kształceniowe. Intensyfikacja wydobycia węgla i 

rozbudowa kopalń aktywizowały zasoby ludzkie poza niecką węglową, co również 

spowodowało redukcję deficytu siły roboczej przez oferowanie robotniczego awansu osobom 

rekrutowanym ze wsi spoza regionu i nieprzygotowanym zawodowo do trudów górniczej 

pracy74. Marek Szczepański stwierdza wprost: „Od samego początku wymagania 

kwalifikacyjne w stosunku do śląskich i zagłębiowskich robotników były symboliczne i 
                                                           
72 Zob. M. Błaszczak-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki, op. cit., s. 104–105. 
73 Socjologiczne aspekty wprowadzania czterobrygadowego systemu...; E. Masłyk, J. Gladys, Górnicy 
w obliczu kryzysu w kraju i w górnictwie węgla kamiennego, Bytom 1982. 
74 Zob. U. Swadźba, op. cit., s. 95–96. 



charakterystyczne zarazem dla nowego ustroju. Dysponować oni winni w pierwszej 

kolejności zdolnościami i talentami manualnymi, siłą rąk i pracowitością. A zatem były 

cenione rozwinięte bicepsy, a nie cenzury szkolne i certyfikaty zawodowe”75. Forsowna 

industrializacja regionu w latach siedemdziesiątych aktywizowała duże przedsięwzięcia 

osadnicze. Rozbudowywano wielkie i średnie miasta, tworząc nowe dzielnice z 

wielokondygnacyjną zabudową w technologii wielkopłytowej, jako „sypialnie” dla mas 

przemysłowego proletariatu76. Zapełnianie tych przestrzeni napływową ludnością o niskiej 

kulturze społecznej, zatomizowaną w nowej przestrzeni, a zarazem żyjącą pod presją deficytu 

artykułów wyposażenia mieszkań, uruchomiło negatywne następstwa. Ludność nie 

zakorzeniona społecznie w nowej i obcej jej przestrzeni, wytwarzała sieci pozaformalnego 

załatwiania deficytowych dóbr, aktywizując system stosunków opartych na kombinatorstwie i 

klientelizmie. We wzorcach życia codziennego upowszechniły się cwaniactwo i egoizm.  

Szczególnie silnie zdemoralizowano środowiska robotnicze na Górnym Śląsku w okresie 

stanu wojennego. W systemie socjalistycznej ekonomii niedostatku z tutejszych górników 

uczyniono jego podporę, skłaniając ich nadzwyczajnymi przywilejami premiowymi do 

zwiększania wydobycia węgla. Wzmocniony został agresywny egoizm grup zawodowych i 

interesów branżowych, oraz brak troski o dobro wspólne. Zjawiska te wpływały na 

powiększenie nieracjonalności gospodarczej ówczesnego systemu. Także dzisiaj ich rozwój w 

żywiołowo budowanym kapitalizmie ma swoje korzenie w tamtejszych praktykach i 

zbiorowym doświadczeniu. 

 

8. Przemiany wzorów życia rodzinnego w środowisku robotniczym 

 

Wraz ze wzrostem wykształcenia i standardów cywilizacyjnych zmieniał się po 

pierwsze model robotniczej rodziny, tak pod względem struktury demograficznej jak wzorów 

relacji społecznych od patriarchalizmu do nowoczesnego partnerstwa. Po drugie, zaznaczył 

się wpływ śląskich wzorców kulturowych życia rodzinnego na środowiska napływowe. 

Przemiany wzorów funkcjonowania rodzin robotniczych, wynikające z modernizowania się 

stylów ich życia, prowadziły do trzeciej ważnej zmiany — wzrostu edukacyjnych aspiracji i 

zawodowej aktywności kobiet w rodzinach robotniczych a szczególnie śląskich.  

                                                           
75 M. S. Szczepański, Rozwój przez upadek. Województwo śląskie i jego metamorfozy, „Problemy 
Ekologii” 2004, t. 8, nr 4, s. 169. 
76 Opisano te procesy w licznych studiach socjologów zajmujących się miastami — Tychami, 
Pyskowicami, Jastrzębiem, np. M.S. Szczepański, „Miasto socjalistyczne”...; Tożsamość kulturowa 
mieszkańców starych dzielnic miast Górnego Śląska, red. W. Świątkiewicz, K. Wódz, Wrocław 1991. 



W latach sześćdziesiątych na styl życia rodzin robotniczych rzutowało zmniejszenie 

się ich dzietności. W ciągu dwóch pokoleń udział rodzin mających troje lub więcej dzieci 

zmalał z 84 proc. do około 25 proc., a typowymi stały się rodziny czteroosobowe77. Rósł 

natomiast przeciętny poziom wykształcenia. W końcu lat pięćdziesiątych pełne wykształcenie 

zawodowe posiadało około 8–10 proc. górników, w kolejnym dziesięcioleciu liczba ta 

wzrosła do blisko 30 proc. Na początku tego okresu, wśród najstarszych górników nie było 

nikogo o zawodowym wykształceniu, lecz w najmłodszej generacji było ich już 27 proc78. 

Badania stylów życia śląskich rodzin robotniczych wskazują na szczególną rolę kobiety w 

tradycyjnej rodzinie śląskiej79. Pomimo patriarchalnego modelu funkcjonowania tej rodziny 

kobieta była dysponentką budżetu domowego. Mąż tradycyjnie oddawał żonie zarobione 

pieniądze, a ona decydowała o wydatkach na potrzeby rodzinnego gospodarstwa. Natomiast 

w rodzinach mieszanych oraz tych, w których oboje małżonków pochodziło spoza Górnego 

Śląska, o wiele częściej wspólnie dysponowano dochodami80. Od końca lat sześćdziesiątych 

obserwuje się znaczące zmiany modelu rodziny robotniczej81. Jest to wywołane w znacznym 

stopniu przez wzrost aspiracji kobiet — młodych żon i matek. W następnej dekadzie spora ich 

część ma już wyższe od swojego męża robotnika wykształcenie (głównie średnie). W 

rodzinach mieszanych śląskie kobiety były dla mężów wzorem do naśladowania. Przejmowali 

oni od nich wzorce obowiązkowości i rzetelności rodzicielskiej a przede wszystkim udział w 

opiece nad dziećmi. Model patriarchalny rodziny robotniczej ewoluował stopniowo w 

kierunku związku partnerskiego małżonków, zamieszkujących samodzielnie i wspólnie 

wychowujących dzieci. Mężczyzna po pracy nie unikał wychodzenia z małym dzieckiem w 

wózku na spacer lub robienia zakupów, a nawet w przypadku pracy zawodowej żony 

okazjonalnie gotował obiad. Niezwykle istotne dla rytmu życia rodzin robotniczych był także 

wzrost aspiracji edukacyjnych i kulturalnych ich dzieci. W tym wymiarze jakościowa zmiana 

następowała w latach osiemdziesiątych, kiedy model partnerstwa w życiu rodzinnym, w 

warstwie inteligencji a także wśród robotników wykwalifikowanych, stał się już typem 

przeważającym82. 

                                                           
77 W. Mrozek, Górnicy..., op. cit. s. 17. 
78 Ibidem, s. 18. 
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2004. 
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82 E. Śmiłowski, op.cit. s. 196; Kobiety w województwie katowickim ’97, red. L. A. Gruszczyński, 
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Partnerski model życia rodzinnego rzadko był realizowany w rodzinach robotników 

bez kwalifikacji, przyuczonych do zawodu i wykonujących proste prace fizyczne. To warstwa 

robotnicza stanowi wyraźnie gorzej sytuowane środowisko, w szczególnym stopniu 

zagrożone ubóstwem materialnym, marginalizacją kulturalną i socjalną. W zbiorowości 

robotników bez kwalifikacji w znacznie większym stopniu, niż wśród robotników z pełnym 

wykształceniem zawodowym, funkcjonuje styl życia zdegradowany przez alkoholizm, 

przemoc w rodzinie, niewydolność opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci, przestępczość i 

inne czynniki sprzyjające rozwojowi tych patologii społecznych83. 

Proces regionalnej wymiany wzorców życia rodzinnego w środowiskach 

robotniczych Górnego Śląska pozostawał pod przemożnym wpływem reorientacji młodego 

pokolenia robotników na wartości materialno-ekonomiczne. Do najważniejszych przemian 

obyczajowych należą także demokratyzacja stosunków między partnerami w okresie 

narzeczeństwa i we wczesnej fazie więzi małżeńskich. Ukształtował się wyraźny model 

egalitaryzmu struktury rodzinnej i podstawy relacji partnerskich w życiu codziennym, co 

prowadziło do wspólnego podejmowania większości obowiązków domowych przez męża i 

żonę. Zaburzeniu uległy tradycyjne funkcje socjalizacyjne śląskiej wielopokoleniowej 

robotniczej rodziny. Funkcja prokreacyjna w młodym pokoleniu rodzin robotniczych, a 

szczególnie w rodzinach mieszanych przeniesiona została na niższe miejsca w hierarchii 

ważności. W młodym pokoleniu robotników z lat osiemdziesiątych obowiązki prokreacyjne i 

wychowawcze wiązano zwykle z posiadaniem dwojga dzieci i wychowanie ich przy pomocy 

wspierających instytucji społecznych (państwa, szkoły, Kościoła, zakładu pracy)84. 

Preferowano funkcje emocjonalno-ekspresywne małżeństwa i realizację aspiracji materialno-

konsumpcyjnych w strukturze nuklearnej rodziny. Zmienił się także styl wychowywania 

dzieci. Okazało się, że w wyniku większego zaangażowania zawodowego kobiet i 

przywiązywania mniejszej wagi do wychowawczego nadzoru nad dziećmi w młodym 

pokoleniu rodzin robotniczych rosła gotowość do stosowania kar cielesnych. Najwięcej 

zwolenników rygorystycznego wychowania stwierdzono wśród mężów z rodzin 

autochtonicznych, a matki z takich rodzin znacznie bardziej rygorystycznie przestrzegały 

zasad i obrzędów religijnych85. Wraz z trudnościami  zabezpieczania materialnego poziomu 

życia rósł poziom autorytaryzmu w postawach społecznych robotników i obniżało się ich 

zaufanie do instytucji życia publicznego.  
                                                           
83 J. Malanowski, op. cit., s. 106, 197. 
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85 E. Górnikowska-Zwolak, Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna, Katowice 2004, s. 
115. 



Zmienił się zasadniczo styl spędzania czasu wolnego przez rodziny robotnicze. 

Znaczną jego część przeznaczano na słuchanie radia, oglądanie telewizji, czytanie prasy, 

kosztem rozmów z członkami rodziny lub biernego odpoczynku (charakterystycznego dla 

starszego pokolenia). W efekcie rozwoju kultury masowej i dystansowania się od spraw 

polityki upowszechniała się indywidualizacja przeżywanych wartości, skupienie zachowań na 

celach nuklearnej rodziny i rezygnacja z aktywności społecznej w organizacjach i 

instytucjach. Ważnym efektem dystansowania się wobec ładu państwowo-partyjnego był 

wzrost religijności w młodym pokoleniu robotniczym. To nie w starszej generacji 

robotników, lecz w młodym ich pokoleniu silniejsze były identyfikacja z Kościołem i udział 

w praktykach religijnych, niezależnie od stopnia ich zadowolenia z osiągniętego poziomu i 

jakości życia86. Nauka społeczna i krytyka moralna władzy, głoszona przez tutejszy Kościół 

Katolicki, docierała do robotników w czasie uroczystych pielgrzymek do sanktuarium w 

Piekarach Śląskich. Narastało robotnicze niezadowolenie ze stosunków z przełożonymi, z 

warunków organizacji pracy i krytyczne nastawienie do sfery zawodowej postrzeganej jako 

świat nierówności i niesprawiedliwości społeczno-ekonomicznych87. 

Bariery realizacji rozbudzonych aspiracji konsumpcyjnych oraz odczuwane dystanse 

i nierówności powodowały rosnące niezadowolenie społeczne u lepiej wykształconych 

warstw robotniczych. Latem 1980 roku młode pokolenie robotników wystąpiło w proteście 

społecznym jako nowa, świadoma swoich oczekiwań i upośledzeń klasa społeczna. To zryw 

młodych generacji robotników – dążących do wyegzekwowania od panującego reżimu 

zobowiązań socjalno-bytowych, aspiracji (wyartykułowanych w sierpniu'80 wspólnie z 

inteligencją oraz chłopstwem) do wolności i sprawiedliwości społecznej – dał początek 

solidarnościowym przemianom. Te zaś były źródłem końca realnego socjalizmu, jako 

formacji legitymizowanej rozpoczętym w latach pięćdziesiątych awansem przemysłowym, 

urbanizacyjnym i socjalnym chłopów, pospiesznie edukowanych i podnoszonych do poziomu 

chłoporobotników, robotników i inteligentów. 

 

9. Robotnicy a deindustrializacja gospodarki województwa 

 

Środowiska robotnicze po transformacji do ponowoczesnego kapitalizmu, w 

warunkach redukcji starych zakładów przemysłowych i restrukturyzacji górnictwa oraz 
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 E. Śmiłowski, op. cit., s. 231–234. 
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 W. Wesołowski, Teoria, badania, praktyka. Z problematyki struktury klasowej, Warszawa 
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hutnictwa w (latach 1998-2002) gwałtownie się kurczą. Dotyka je spadek poziomu życia, a 

szczególnym zagrożeniem jest wysokie bezrobocie redukowanych zasobów ludzkich, z 

których część uległa dezaktywacji zawodowej przyjmując odprawy w ramach zwolnień 

grupowych lub emerytury pomostowe. Za Markiem S. Szczepańskim można stwierdzić, że 

spuścizną gospodarki komunistycznej na Górnym Śląsku stały się rzesze „ludzi zbędnych”88. 

W kolejnych latach rynkowej transformacji znaczna część napływowej robotniczej młodzieży 

wyjechała z regionu do swoich rodzinnych miejscowości, często się deklasując (wracając do 

pracy w rolnictwie lub przechodząc na zasiłek opieki społecznej). Część osiedleńców 

zakorzeniła się życiowo w miastach przemysłowych regionu, gdzie zwalniane z 

likwidowanych zakładów pracy segmenty warstw robotniczych funkcjonują jako „ludzie 

luźni” – pozbawieni nadziei na życiowy sukces. Okresowe koniunktury na węgiel i stal 

aktywizują zachowane w części moce produkcyjne i pokazują względność strategii 

deindustrializacji województwa. Odradzają się nawet zlikwidowane w reformach z 1999 roku 

zawodowe szkoły górnicze, jako niezbędne uzupełnienie starzejących się kopalnianych kadr.  

Robotnicy województwa, podobnie jak i wielu ośrodków przemysłowych w kraju, 

utracili nie tylko bezpieczeństwo zatrudnienia, lecz stabilizację bytową którą dawał zakład 

pracy - jak   „kopalnia dobroczyńca, żywicielka i organizatorka życia”89. 
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dr Edward Duś 

Rolnictwo województwa śląskiego 

 

Rolnictwo to działalność produkcyjna związana z zagospodarowaniem ziemi w celu 

wytworzenia produktów roślinnych i zwierzęcych dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych 

ludności oraz zaopatrzenia przemysłu w surowce rolnicze. W tradycyjnie ukształtowanym 

podziale pracy rolnictwo należy do sektora produkcji pierwotnej, która wykorzystuje 

naturalne zasoby środowiska o charakterze egzystencjalnym (gleby, rośliny, zwierzęta). 

Rolnictwo różni się zasadniczo od innych działów wytwórczości człowieka, gdyż specyfika 

wynika z odmienności jego natury uwarunkowanej procesami biologicznymi. Stąd rolnictwo 

jest też definiowane jako świadoma działalność gospodarcza polegająca na ingerowaniu w 

życie biologiczne roślin i zwierząt. Tak rozumiana działalność pojawiła się później i 

stopniowo wypierała pierwotne formy pozyskiwania pożywienia jak: zbieractwo, łowiectwo 

czy rybołówstwo. Rolnictwo stanowi najbardziej zróżnicowany podsystem gospodarki 

narodowej województwa śląskiego, gdyż oprócz dużej zmienności warunków 

przyrodniczych, przyczyną są uwarunkowania historyczne i związane z tym odmienne 

tradycje rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 

1. Warunki przyrodnicze 

 

Duża zmienność cech środowiska geograficznego tworzy urozmaicony układ 

warunków przyrodniczych dla rolnictwa, wśród których najbardziej znaczący wpływ mają 

gleby, a w mniejszym stopniu rzeźba terenu i klimat. Różnorodność i odmienne właściwości 

skał macierzystych stanowią główny czynnik w procesie powstania określonych typów gleb, 

co bezpośrednio wpływa na rolniczą ich przydatność, a pośrednio na strukturę, wielkość i 

jakość produkcji rolnej. W strukturze skał glebotwórczych przeważają utwory piaszczyste – 

39%, a mniejszy udział mają gliniaste – 16% i lessowe – 13%. Znaczący 10% udział mają 

silnie zwietrzałe różne skały masywne starszego pochodzenia, przeważnie utwory wapienne 

(8%) oraz piaskowce i łupki. Na aluwiach rzecznych wytworzyło się 8%, a na utworach 

pochodzenia organicznego w dolinach i obniżeniach terenowych ponad 6% gleb rolniczych. 

Niższy odsetek w strukturze skał macierzystych zajmują utwory pyłowe wodnego 

pochodzenia – 5% i ilaste – 3%. Gleby obejmują 7 głównych typów genetycznych w 

powierzchni użytków rolnych z najwyższym udziałem 45,3% gleb brunatnych i 24,3% gleb 



pseudobielicowych. Niższy odsetek w strukturze mają gleby: bagienne – 8,2%, mady – 7,9%, 

rędziny – 6,9% i czarne ziemie zdegradowane – 6,3%, a najniższy udział – 1,1% gruntów 

zajmują najlepsze w produkcji rolnej czarnoziemy zdegradowane.  

Najmniej przydatne w produkcji rolnej są gleby wytworzone na piaskach słabo 

gliniastych i luźnych ze względu na małą zasobność w składniki pokarmowe, a zwłaszcza w 

fosfor, potas i mikroelementy. Charakteryzuje je niższy stopień kultury rolnej, a korzystnym 

elementem jest jedynie łatwość uprawy. Zazwyczaj są zaliczane do 6 – żytniego słabego i 7 – 

żytniego bardzo słabego oraz 9 – zbożowo-pastewnego słabego kompleksu rolniczej 

przydatności gleb, które razem zajmują największą powierzchnię – 160 tys. ha gruntów 

ornych, a niewielka część użytków zielonych jest zaliczana do kompleksu 3z – użytki słabe i 

bardzo słabe pod względem przydatności rolniczej. Gleby wytworzone z piasków 

zdecydowanie przeważają w środkowej i w północnej części województwa tworząc zwarte 

kompleksy w Obniżeniu Małej Panwi, Liswarty i Górnej Warty oraz w Niecce 

Włoszczowskiej, a nieco mniejsze powierzchnie zajmują w Kotlinie Raciborskiej w  dolinie 

Rudy i na Równinie Pszczyńskiej oraz w górnym odcinku doliny Kłodnicy.  

Lepsze właściwości produkcyjne mają gleby powstające na utworach gliniastych, 

których cechy fizyczno-chemiczne charakteryzuje dosyć duża zmienność w zależności od 

składu mechanicznego. Bardzo znaczącą rolę w produkcji odgrywają wytworzone przeważnie 

z glin średnich gleby brunatne, zaliczane do 4 – żytniego bardzo dobrego, a także 2 – 

pszennego dobrego lub 8 – zbożowo-pastewnego mocnego kompleksu rolniczej przydatności. 

Ze względu na większą zasobność w składniki pokarmowe i korzystne cechy agrotechniczne 

pozostają w dobrej kulturze. Gleby te występują w zachodniej części regionu obejmującej 

powiaty gliwicki, lubliniecki i kłobucki, gdzie zajmują podstawową część rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Z glin piaszczystych i lekkich wykształciły się przeważnie gleby 

pseudobielicowe, które odznaczają się łatwością w uprawie i na ogół są zaliczane do 5 – 

żytniego dobrego lub 6 – żytniego słabego kompleksu rolniczej przydatności. Na terenach 

górskich z utworów fliszowych o składzie glin ciężkich i średnich wytworzyły się przeważnie 

gleby brunatne, które charakteryzuje średnia zasobność w składniki pokarmowe, lecz ze 

względu na ciężki skład mechaniczny i gorsze stosunki powietrzno-wodne oraz deniwelacje 

terenu są trudniejsze w uprawie. Przydatność w produkcji rolnej jest bardzo zróżnicowana, 

gdyż połowa z nich należy do 12 – zbożowo-pastewnego, a w dalszej kolejności do najmniej 

wartościowego w górach 13 – owsiano-pastewnego lub lepszego 11 – zbożowego górskiego 

kompleksu rolniczej przydatności.  



Najlepsze pod względem produkcyjnym w regionie są wytworzone na lessach gleby 

brunatne lub pseudobielicowe oraz czarnoziemy zdegradowane, które zalicza się do 1 – 

pszennego bardzo dobrego lub 2 – pszennego dobrego, a wytworzone na lżejszym podłożu 

lessowym do 3 – pszennego wadliwego lub rzadziej do 4 – żytniego dobrego albo 8 – 

zbożowo-pastewnego mocnego kompleksu rolniczej przydatności. Ze względu na dużą lub 

średnią zawartość składników pokarmowych, cechuje je wysoka przydatność w produkcji 

rolnej, chociaż mankamentem jest większa podatność na erozję wodną. W regionie śląskim 

występują dwa zwarte obszary gleb wytworzonych na lessach: większy obejmuje Płaskowyż 

Głubczycki i południową część Płaskowyżu Rybnickiego oraz Kotlinę Oświęcimską, a 

mniejszy jest położony na Progu Lelowskim przylegającym od wschodu do Wyżyny 

Częstochowskiej. Z utworów pyłowych wodnego pochodzenia powstały wartościowe gleby 

bielicowe zaliczane przeważnie do 4 – żytniego bardzo dobrego kompleksu rolniczej 

przydatności i wykorzystywane między innymi w produkcji ogrodniczej. Większą 

powierzchnię zajmują w gminach Mykanów, Rędziny i Kłomnice, a niewielkie płaty 

występują w rejonie Piekar Śląskich i Tych. Na obszarze Pogórza Śląskiego występują 

wytworzone z pyłów gleby brunatne, bielicowe lub czarne ziemie zdegradowane, które należą 

do wartościowych gleb najczęściej zaliczanych do 10 – pszennego górskiego lub 11 – 

zbożowo górskiego kompleksu rolniczej przydatności. Na silnie zwietrzałych utworach 

wapiennych wytworzyły się rędziny, które w zależności od położenia w terenie i rodzaju skał 

wapiennych, przedstawiają różną wartość w produkcji rolnej. Ujemną cechą płytkich lub 

średnich rędzin jest zawartość części szkieletowych, okresowe niedobory wilgoci i 

przesuszenie położonych na stokach gleb oraz duża zwięzłość, która powoduje trudności w 

uprawie. Występujące w północnej części Wyżyny Śląskiej rędziny triasowe są średnio 

głębokie lub głębokie i posiadają dosyć wysoką zasobność w składniki pokarmowe. Na 

wapieniach jurajskich Wyżyny Częstochowskiej powstały najczęściej płytkie, z niewielką 

zawartością próchnicy rędziny szkieletowe, często wymieszane z piaskami 

wodnolodowcowymi i mniej wartościowe w produkcji rolnej. Prawie połowa powierzchni 

rędzin triasowych i jurajskich jest zaliczana do 3 – pszennego wadliwego, a pozostałe 

najczęściej do 6 – żytniego słabego lub lepiej wykształcone, głębokie do 2 – pszennego 

dobrego kompleksu rolniczej przydatności. Z wapieni i margli kredowych powstały 

najbardziej wartościowe w produkcji rędziny czarnoziemne, które zazwyczaj tworzą 2 – 

pszenny dobry kompleks rolniczej przydatności. Przeważnie głębokie, bogate w składniki 

pokarmowe w formie niewielkich kompleksów pojawiają się w Niecce Włoszczowskiej, a 

większe powierzchnie zajmują na Pogórzu Śląskim, gdzie występują w czystej formie lub 



wymieszane z materiałem pyłowym. W zale
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znajdują się w dobrej kulturze i są zaliczane do 2 – pszennego dobrego, a w górach do 11 – 

zbożowego górskiego i 10 – pszennego górskiego kompleksu rolniczej przydatności. Ocena 

warunków rozwoju rolnictwa za pomocą kompleksów przydatności rolniczej gleb obejmuje 

zespoły różnych typów gleb o zbliżonych właściwościach produkcyjnych dla rolnictwa. 

Stanowią pewnego rodzaju typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z którymi jest 

związany odpowiedni dobór roślin uprawnych. Przydatność rolnicza 88,3%, gleb 

województwa obejmuje kompleksy gleb nizinnych i wyżynnych, a 11,7% stanowią 

kompleksy ziem górskich. Dosyć zdecydowanie przeważają kompleksy żytnie – 59,7%, a 

niższy udział – 16,1% mają kompleksy pszenne. Najliczniej reprezentowane są: 6 – żytni 

słaby (20,0%), 5 – żytni dobry (19,0%), a podobny udział niewiele ponad 10% mają 2 – 

pszenny dobry, 4 – żytni dobry oraz 7 – żytni bardzo słaby. Kompleks przydatności rolniczej 

1 – pszenny bardzo dobry zajmuje zaledwie 1,5% powierzchni gruntów ornych. Bardzo 

niekorzystny jest wysoki 38,0% udział gleb kompleksów żytnich słabych i zbożowo-

pastewnych słabych, które najczęściej są eliminowane z produkcji rolnej i odłogują lub 

podlegają zalesieniu. Użytki zielone w większości (56,1%) zalicza się do kompleksu 2z 

średniej jakości, wobec 42,4% w grupie 3z – użytków zielonych słabych i bardzo słabych 

oraz sporadycznie występującego kompleksu 1z – bardzo dobrych z udziałem 1,5% wśród 

gleb użytków zielonych. 

Na obszarze województwa przeważają gleby średniej jakości należące do IV klasy 

bonitacyjnej (tab. 1). W układzie przestrzennym najmniej korzystne warunki do produkcji 

występują w północnej części województwa oraz na południu w powiecie żywieckim, gdzie 

ponad połowę zajmują gleby słabe i bardzo słabe. W powiecie częstochowskim 60% stanowią 

gleby najsłabszych 6, 7 i 9 kompleksów, a niewiele lepsza sytuacja występuje w 

myszkowskim (53%) i zawierciańskim, gdzie 51% stanowią gleby najmniej przydatne dla 

rolnictwa. Najkorzystniejsza sytuacja występuje w powiecie raciborskim, gdzie prawie 

wszystkie gleby przedstawiają wysoką wartość, w tym 70% należy do najlepszych 1 i 2 

kompleksów przydatności rolniczej. 

 

2. Historia rozwoju 

 

Od zarania dziejów do rewolucji przemysłowej podstawową rolę w gospodarce 

pełniło rolnictwo, które angażowało do 80% ludności. Zmieniło pierwotny wygląd i 

ukształtowało w znaczącym stopniu współczesny krajobraz wiejski w wyniku karczowania 



lasów oraz zajmowania pod uprawę lub pastwiska naturalnych zbiorowisk roślinnych. 

Początki rolnictwa na obszarze południowej Polski są związane z rewolucją neolityczną (4,5 – 

1,8 tys. lat p.n.e.), kiedy to ludy naddunajskie przyniosły ze sobą umiejętności związane z 

chowem udomowionego na Bliskim Wschodzie bydła i owiec, a później świń oraz koni. 

Ślady działalności z tego okresu znaleziono między innymi w Makowie koło Raciborza. 

Sposobem na pozyskiwanie terenów leśnych pod uprawę była gospodarka żarowa 

(wypaleniskowa), która dominowała do czasów wczesnego średniowiecza, a później miała 

większe znaczenie na terenach dużych kompleksów leśnych, między innymi w Beskidach. 

Przy uprawie ziemi posługiwano się jedynym narzędziem, tj. kijem kopieniaczym (system 

odłogowy kopieniaczy). Przy małej gęstości zaludnienia, w uprawie były niewielkie areały 

ziemi stanowiące enklawy w krajobrazie puszczańskim. Przyspieszenie rozwoju na terenach 

Śląska i Małopolski nastąpiło w epoce brązu (1800-650 lat p.n.e.), kiedy zaczęto stosować 

radło, które umożliwiło przekształcenie systemów kopieniaczych w systemy odłogowe orne. 

Od zarania państwowości polskiej następował rozwój produkcji rolnej w wyniku 

przechodzenia do stałej uprawy za pomocą powszechnego w użyciu radła i stosowania 

systemu dwupolowego, w którym w danym roku uprawiano połowę pól, a druga część 

ugorowała w celu odzyskania naturalnej urodzajności. Uprawiano zboża podstawowe 

(jęczmień, pszenica, żyto, proso), rośliny strączkowe (groch, bób, soczewica, fasola) oraz 

rzepę, mak i len. Przy stałych osadach znajdowały się staranniej uprawiane ogrody, w których 

ziemię spulchniano motykami z częścią pracującą wykonaną z brązu lub żelaza. Wśród lasów 

powstawały polany z nietrwałymi zazwyczaj ziemiankami, co tworzyło duże rozproszenie 

działek uprawnych. Duże połacie pastwisk sprzyjały lokalizacji gospodarstw hodowlanych, o 

których istnieniu świadczą w Małopolsce nazwy: Kobylniki, Świniary, Owczary, Skotniki lub 

pokrewne, a niewielka ich liczba świadczy o małym stosunkowo wykorzystaniu rolniczym 

obszaru obecnego województwa śląskiego.  

W zaraniu polskiej państwowości na obszarze obecnego województwa śląskiego 

mieszkało około 50 tys. osób, co obecnie odpowiada zaludnieniu średniej wielkości miasta 

np. Zawiercia. W średniowieczu obszar ten był słabo wykorzystany pod względem rolniczym 

ze względu na przewagę słabych gleb oraz urozmaiconą rzeźbę terenu. Był to silnie zalesiony, 

podmokły i słabo dostępny obszar wododziałowy górnych odcinków dopływów Odry, Wisły, 

Warty i Pilicy. W okresie XIII-XIV w. miał miejsce duży ruch osadniczy nazywany „okresem 

wielkich karczunków” lub kolonizacją na prawie niemieckim, gdyż w początkowej fazie 

sprzyjał napływowi osadników, głównie z Niemiec. Na Śląsku świadczą o tym obsadzane 

kolonistami nazwy miejscowości: Lgota, Lgotka, Ligota (z niem. Ellgut), a w Małopolsce 



nazwy: Wola, Wólka, Wolica, których drugi człon nazwy często pochodzi najczęściej od 

istniejącej już w pobliżu starej wsi np. Kocikowa, Łabędzka, Mokrzeska, Toszecka, 

Woźnicka, a rzadziej od imienia zasadźcy lub położenia topograficznego. W okresie do 

połowy XIV nastąpił wzrost liczby mieszkańców do około 75 tys., a średnia gęstość 

zaludnienia zwiększyła się z 4 do 6 osób na 1 km². Bardziej zaludnione były jedynie żyzne 

gleby lessowe na Płaskowyżu Głubczyckim, gdzie gęstość zaludnienia przekraczała 20 osób 

na 1 km², a ponadto były to doliny Odry i Wisły oraz niektóre tereny na Wyżynie Śląskiej. W 

okresie tym zmiany w rolnictwie polegały na wprowadzeniu trójpolówki z ugorem, co 

wymagało przejścia od bezładnego dotychczas rozrzutu pól do bardziej zwartego, regularnego 

układu, który do dzisiaj jest widoczny w krajobrazie wiejskim. Grunty całej wsi oprócz 

terenów zabudowanych, sadów i działek przydomowych dzielono na 3 pola (niwy) o 

podobnej powierzchni. Rozszerzenie uprawy zbóż jarych, a zwłaszcza owsa umożliwiło 

szersze wykorzystanie koni jako siły pociągowej. Gospodarstwo kmiece dysponujące areałem 

1 łana flamandzkiego (15-17 ha) gruntów posiadało przeciętnie 6 sztuk zwierząt pociągowych 

(4 woły i 2 konie) oraz 3 krowy, owce, świnie kozy i drób. Kolonizacja w XIII i XIV wieku 

objęła również obszary Pogórza Śląskiego i Kotliny Żywieckiej, gdzie zakładano małe wioski 

określane nazwą tzw. wsi łanów leśnych, w których każdemu z osadników do użytkowania 

przydzielano jeden łan frankoński (22-25 ha) gruntu ciągnącego się w górę, prostopadle do 

osi doliny i drogi. Upowszechniony indywidualny układ gruntów do dzisiaj jest widoczny w 

krajobrazie. Wielka akcja kolonizacyjna spowodowała przyrost użytków rolnych z około 10% 

do 12-15% powierzchni województwa, przy czym areał uprawny wzrósł o około 16% w 

wyniku przejścia z uprawy dwupolowej do trójpolówki z ugorem.  

W XV w. gospodarkę w Beskidach zapoczątkowali wywodzący się z Siedmiogrodu 

Wołosi, którzy zasiedlali górne odcinki potoków i mniej nachylonych stoków. Upowszechnili 

hodowlę tzw. bydła wołoskiego (owce, kozy) oraz wnieśli nowy tryb życia, zwyczaje 

pasterskie i własną terminologię, co pozostawiło liczne ślady w nazwach geograficznych 

(Groń, Kiczora, Magurka) mających źródło w języku rumuńskim. Wołosi stworzyli 

możliwości rozwoju osadnictwa rolniczego w górach poprzez upowszechnienie nowej formy 

organizacji gospodarstw pasterskich tzw. szałaśnictwa. Do szałasu należało po 20 - 30 

szałaśników, z których każdy miał 5 - 25 sztuk owiec. W II połowie XVII w. w Beskidzie 

Śląskim wsie miały średnio po 3 szałasy i wypasały po około 900 sztuk owiec i 80 sztuk 

bydła rogatego. Organizacja pasterskiego chowu owiec na wzór spółek szałaśniczych istniała 

jeszcze w 50. latach XX w. Od połowy XVIII w. następuje stopniowe przesuwanie w górę 

granicy stałego osadnictwa do wysokości 800 m, a na południowych stokach nawet do 900 m 



n.p.m. Nastąpił znaczny wzrost liczby wypasanych zwierząt oraz rozproszenie osadnictwa, 

które jest charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.  

Obciążenia feudalne zmuszały chłopów pańszczyźnianych do większego i często 

nieracjonalnego wykorzystania ziemi oraz zwiększały presję na tereny leśne. Na obszarze 

obecnego województwa nastąpił wzrost powierzchni użytków rolnych do około 30% w końcu 

XVI w. oraz prawie 40% na początku XVIII w. Wyniszczające wojny oraz kryzys gospodarki 

folwarcznej spowodowały regres gospodarczy i pogorszenie sytuacji gospodarstw rolnych, a 

w wielu przypadkach cofnięcie pod względem techniki i organizacji produkcji rolnej.  

Rolnictwo stanowi najbardziej zróżnicowany przestrzennie podsystem gospodarczy 

regionu śląskiego będący między innymi wynikiem rozwoju i przemian w odmiennych 

historycznych warunkach społecznych i gospodarczych. Jest to jedyny obszar w Polsce, gdzie 

łączyły się granice trzech państw zaborczych, które prowadziły odmienną politykę 

gospodarczą, co przy zróżnicowanym poziomie rozwoju oraz sytuacji demograficznej na wsi, 

stworzyło odmienne wzorce kulturowe i sposoby gospodarowania w rolnictwie. Wpływało to 

między innymi na zróżnicowanie w przebiegu procesów uwłaszczenia chłopów, odmiennie 

prawa własności do ziemi czy kształtowanie się rozłogu ziemi rolniczej. Od końca XVIII w. 

na Śląsku następowała intensyfikacja rolnictwa w wyniku prowadzonych prac 

melioracyjnych, zmniejszenia powierzchni nieużytków oraz zróżnicowania i dostosowana 

produkcji do potrzeb rynku poprzez rozwój warzywnictwa lub uprawę roślin farbiarskich dla 

przemysłu włókienniczego. Coraz chłonniejszy rynek zbytu dla produktów rolnych stanowił 

rozwijający się na Górnym Śląsku przemysł, który umożliwiał odpływ ze wsi nadmiaru siły 

roboczej. Rewolucję w rolnictwie spowodowało upowszechnienie się w II połowie XIX w. 

uprawy ziemniaka, który stał się podstawą wyżywienia ubogiej ludności, zwłaszcza 

robotników. Rozbiory Polski, niewielki wewnętrzny popyt i niski poziom kultury rolnej oraz 

wzrost konkurencji międzynarodowej utrwalały niekorzystną sytuację w rolnictwie byłych 

zaborów rosyjskiego i austriackiego. Przy znacznym przeludnieniu wsi, małe i średnie 

gospodarstwa rodzinne produkowały głównie na potrzeby własne. W wyniku trzebieży lasów 

oraz zajmowania mało przydatnych terenów powiększano areał gruntów rolnych oraz 

pastwisk. Prowadzone karczunki oraz zabiegi melioracyjne przyczyniły się do wzrostu areału 

użytków rolnych z około 40% na początku XVIII w. do ponad 50% w końcu XIX w. oraz 

najwyższego poziomu około 55% obszaru obecnego województwa śląskiego w połowie XX 

wieku.  

W procesie intensyfikacji rolnictwa w II połowie XIX w. istotną rolę odegrało 

wyposażenie techniczne rolnictwa, które zmieniło społeczne warunki gospodarowania. 



Powszechniejsze stało się wykorzystanie coraz tańszych narzędzi (motyki, widły, kosy, pługi, 

brony, kultywatory) oraz zaczęto stosować bardziej wyspecjalizowane maszyny, początkowo 

konne (kieraty, sieczkarnie, kosiarki, młocarnie, żniwiarki), a potem wykorzystujące silniki 

parowe oraz w XX w. z napędem spalinowym i elektrycznym. Zmiana siły pociągowej 

spowodowała zaniechanie wykorzystania najpierw wołów, a potem stopniowo koni, co 

zwiększyło wykorzystanie powierzchni uprawnej do wyżywienia ludności. W końcu XIX w. 

upowszechniła się czteropolówka norfolska, która dzięki likwidacji ugoru zwiększyła o jedną 

trzecią areał upraw i stworzyła warunki do ciągłej uprawy ziemi. Znaczącym przewrotem w 

rolnictwie było szersze stosowanie w XX w. nawozów sztucznych. Na pruskim Śląsku w  

XIX w. w szerokim zakresie prowadzono prace związane ze zmianą układów przestrzennych 

gruntów w wyniku ich scalania i likwidacji szachownicy pól. W mniejszym zakresie prace 

takie prowadzono w Królestwie Polskim, chociaż ich efekty niweczyły rodzinne podziały 

gospodarstw. Poza sporadyczną wymianą gruntów zabiegów takich nie przeprowadzono w 

Galicji. Modelowane w okresie zaborów główne cechy strukturalne rolnictwa przetrwały do 

dzisiaj w układzie przestrzennym. Na obszarze obecnego województwa ukształtował się 

wówczas krajobraz rolniczy z widocznym dużym rozdrobnieniem w postaci małych parcel w 

południowej i nieco większych w północnej oraz dużymi areałami użytków rolnych w 

zachodniej części województwa.  

W XX w. poszczególne części regionu śląskiego funkcjonowały w ramach różnych 

konstelacji politycznych i podziałów administracyjnych. Preferowana industrializacja 

socjalistyczna i polityka rolna oraz odmienne położenie względem głównych ośrodków 

powojennego rozwoju gospodarczego, przyczyniły się do dalszego różnicowania 

przestrzennego. W specyficznych warunkach społeczno-gospodarczych ważnym czynnikiem 

przemian była prowadzona po II wojnie światowej polityka rolna państwa, która z jednej 

strony sprzyjała wzrostowi produkcji rolnej za wszelka cenę, a z drugiej nie przywiązywała 

większej wagi do zmian strukturalnych w rolnictwie. Przy korzystaniu z dodatkowych źródeł 

dochodów pozarolniczych w rejonach zurbanizowanych ukształtował się typ intensywnej 

produkcji rolnej o kierunku ogrodniczo-warzywniczym i produkcji zwierzęcej ze znacznym 

udziałem chowu drobiu, owiec i trzody chlewnej. Stale utrzymująca się przewaga popytu nad 

podażą prawie wszystkich produktów rolnych powodowało utrzymywanie anachronicznej 

struktury wielkościowej gospodarstw chłopo-robotników nastawionych na samozaopatrzenie. 

W oparciu o importowane pasze rozwijano przemysłowe metody chowu zwierząt, głównie 

trzody chlewnej i drobiu. Kosztowna i nieracjonalna gospodarka środkami technicznymi i 

gruntami powodowały niekorzystne zjawiska społeczno-ekonomiczne i zmiany przyrodnicze 



spowodowane degradacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz jej deformacją na skutek 

postępującej chaotycznej zabudowy. W okresie przemian rynkowych nastąpiła 

restrukturyzacja sektora państwowego, która wraz z procesami koncentracji ziemi 

spowodowały powstanie gospodarstw typu farmerskiego o powierzchni ponad 50 ha użytków 

rolnych, które przeważają w zachodniej części województwa. Najbardziej znamienną cechą 

rolnictwa regionu jako całości jest rozdrobnienie gospodarstw i gruntów, co sprawia, że w 

wielu miejscach istnieje anachroniczny układ, który w warunkach gospodarki rynkowej jest 

niesprawny i trudny do dalszego funkcjonowania. Znajduje wyraz w niekorzystnych formach 

i efektach dokonujących się przemian rolnictwa. 

 

3. Ludność i struktura agrarna 

 

Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku, wykazał w województwie śląskim 4742,9 

tys. osób, w tym 809,5 tys. (17,1%) zamieszkiwało w gospodarstwach domowych z 

użytkowaniem indywidualnego gospodarstwa rolnego lub działki rolnej. Z działalności 

rolniczej utrzymywało się wyłącznie lub głównie 1,6%, a dodatkowo 1,8% mieszkańców 

województwa, co razem stanowiło 19,9% wśród zamieszkujących w gospodarstw rolnych. 

Zdecydowana większość miast regionu śląskiego oraz przylegające do miast tereny wiejskie 

posiadają wskaźnik poniżej 1% ludności utrzymującej się z pracy w swoim gospodarstwie 

rolnym. Wyższy udział jest w gminach położonych na peryferiach województwa, chociaż 

występują tu różnice wynikające z uwarunkowań przyrodniczych i dotychczasowego rozwoju 

gospodarczego. Odsetek ten zawiera się w przedziale 5-15% w gminach położonych wzdłuż 

zachodniej granicy województwa od Kłobucka do Raciborza. Najwyższy występuje w 

gminach: Rudnik, Pawonków, Wielowieś i Ciasna, w których z pracy w swoim gospodarstwie 

utrzymuje się po około 12%, a w innych 6-8% mieszkańców. Sprzyja temu racjonalnie 

ukształtowana struktura agrarna, z większym udziałem dużych gospodarstw rodzinnych jak i 

gospodarstw wielkoobszarowych oraz najkorzystniejsze w regionie warunki przyrodnicze do 

rozwoju rolnictwa. Podobne cechy posiadają tereny w rejonie Pszczyny i Cieszyna, gdzie 

jednak odsetek nie przekracza 5% utrzymujących się z pracy w rolnictwie. Większe 

rozdrobnienie gospodarstw w północno-wschodniej części województwa sprawia, że prawie 

co czwarty mieszkaniec utrzymuje się z pracy w swoim gospodarstwie rolnym w gminach: 

Mykanów, Niegowa i Koniecpol, a najwyższe wskaźniki odnotowano w gminach: 

Szczekociny – 37%, Irządze – 38% i Żarnowiec – 40% mieszkańców. 



Tabela 2. Powierzchnia gospodarstw w województwie śląskim według klas obszarowych i
przynależności politycznej w 2010 roku.
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zarobkowania poza rolnictwem, co sprawia, że najwyższy 30% udział takich gospodarstw jest 

w powiatach kłobuckim i lublinieckim, a po około 20% w powiatach gliwickim, pszczyńskim, 

raciborskim i zawierciańskim. Liczna grupa około 25% gospodarstw produkuje głównie na 

potrzeby własne, a nadwyżki przekazuje na rynek. Te dwie kategorie gospodarstw, ale w 

różnym stopniu są powiązane ekonomicznie z rynkiem i z udziałem ponad 50% ogólnej 

liczby gospodarstw przeważają jedynie w zachodniej części województwa oraz w rejonie 

Cieszyna i Pszczyny. Największą aktywność wykazują powiat lubliniecki, gdzie 64% 

gospodarstw prowadzi działalność rolniczą, a następnie cieszyński – 64%, raciborski – 63%, 

pszczyński – 59%, kłobucki – 58 i gliwicki – 56%. Niewielka skala produkcji z 

przeznaczeniem wyłącznie na własne potrzeby obejmuje 20% gospodarstw, których wyższy 

udział jest w rejonach z przewagą małych gospodarstw i działek rolnych. Są to niekiedy 

tereny o wysokiej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obejmujące między innymi 

powiaty: bielski, cieszyński i wodzisławski. Żadnej działalności rolniczej nie prowadzi 36,5% 

gospodarstw, które zdecydowanie przeważają w większości dużych miastach konurbacji 

katowickiej stanowiąc nawet ponad 70% oraz na obszarach wiejskich w powiatach: 

żywieckim, będzińskim, częstochowskim i myszkowskim z najwyższym wskaźnikiem 61% 

gospodarstw. W rejonach o wysokiej produktywności ziemi małe gospodarstwa 

wydzierżawiają ziemię, natomiast w warunkach niskiej produktywności grunty rolnicze 

wyłączone z produkcji najczęściej odłogują. Podstawową przyczyną rezygnacji z produkcji 

rolnej są względy ekonomiczne, na które wskazuje 40% gospodarstw. Szczególnie wysoki 

udział ponad 50% takich wskazań zaznacza się w północnej części regionu w powiatach: 

częstochowskim, kłobuckim i myszkowskim, a także w bieruńsko-lędzińskim, rybnickim i 

wodzisławskim. 

W 2010 roku, w województwie było 81,3 tys. działek rolnych poniżej 1 ha 

powierzchni oraz 73,0 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych posiadających ponad 1 ha 

użytków rolnych, wśród których było 146 jednostek zorganizowanych w formie spółdzielni 

rolniczych, spółek kapitałowych lub gospodarstw sektora publicznego. Struktura agrarna jest 

dziedzictwem złożonego przebiegu procesów społeczno-gospodarczych w odległej i bliższej 

przeszłości, a ważnym czynnikiem przemian były podziały rodzinne i związany z tym wzrost 

liczby działek rolnych (tab. 2). Różnorodność form własności w strukturze agrarnej 

wyznaczyły warunki historyczne oraz przekształcenia w okresie przechodzenia do gospodarki 

rynkowej, kiedy to w ramach systemu prawnego zniesiono ograniczenia w obrocie gruntami 

rolnymi oraz wprowadzono nowe formy własności w sektorze publicznym i prywatnym. 

Główne kierunki przemian agrarnych polegały na przejmowaniu użytków rolnych będących 



własnością Skarbu Państwa we władanie sektora prywatnego oraz wzrost areału gruntów 

sektora publicznego i prywatnego nie stanowiących gospodarstw rolnych, które stanowią 

29,9% ziemi. Tylko 70,1% powierzchni użytków rolnych to grunty gospodarstw rolnych, w 

tym 7,8% stanowią działki rolne posiadające mniej niż 1 ha powierzchni. Ponadto znaczny 

udział mają różne grunty formalnie w indywidualnym użytkowaniu rolniczym, które w dużej 

części uległy degradacji i straciły rolniczy charakter. W strukturze indywidualnych 

gospodarstw rolnych dominują najmniejsze 1-5 ha, które stanowią 77,0% ogólnej ich liczby i 

zajmują 156,2 tys. ha, tj. 29,7% gruntów będących we władaniu gospodarstw rolnych. Na 

przeważającym obszarze województwa stanowią ponad 70% w strukturze z najwyższym 

udziałem 96,2% w powiecie żywieckim, a ponadto 88,2% w będzińskim, 83,6% w 

myszkowskim oraz najmniejszym 49,5% w raciborskim i 55,9% w gliwickim. 

Przemiany agrarne w latach 1996-2010 przebiegały z różnym natężeniem oraz 

wykazywały odmienne tendencje w zależności od miejsca położenia i związanej z tym 

sytuacji społeczno-ekonomicznej rolnictwa. Najbardziej widoczną zmianą był kontynuowany 

od dłuższego czasu spadek ogólnej liczby gospodarstw. W latach 1996-2010 liczba działek 

rolnych poniżej 1 ha zmniejszyła się ze 160,2 tys. do 81,3 tys., a liczba indywidualnych 

gospodarstw rolnych ze 118,6 tys. do 73,0 tys., wśród których najwięcej ubyło w klasie 

obszarowej 1-5 ha, a także 5-10 ha powierzchni. Przy współczesnych możliwościach 

technicznych i ekonomicznych warunkach gospodarowania są one słabe ekonomicznie i nie 

dają podstawy utrzymania rodziny rolniczej. Największa dynamika spadkowa liczby 

gospodarstw występowała na terenach z bardzo silnym rozdrobnieniem gospodarstw. 

Przemiany agrarne dokonują istotnych zmian jakościowych w procesie przemian i 

modernizacji tradycyjnego rolnictwa chłopskiego, chociaż stanowią wstępny jego etap. 

Warunki gospodarki rynkowej wymusiły bardzo pożądane procesy koncentracji ziemi, co 

spowodowało dynamiczny wzrost liczby gospodarstw największych posiadających ponad 15 

ha, których areał zwiększył z 16,0% do 37,8% w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. 

Bardzo dynamiczny proces pożądanych przemian dokonuje się na zachodnich obrzeżach 

województwa obejmujących powiaty: raciborski, gliwicki, lubliniecki i częściowo 

tarnogórski, gdzie istniejącą strukturę obszarową należy uznać za najwłaściwszą z punktu 

widzenia wymogów współczesnego rolnictwa. Przeobrażenia w tej części wykazują 

największy spadek liczby gospodarstw w klasie obszarowej 5-15 ha. Przekształcenia agrarne 

o odmiennym charakterze odnotowano wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych między 

Katowicami i Częstochową, gdzie w ostatnich latach nastąpił przyrost o 5-6% liczby małych 

gospodarstw oraz działek rolnych poniżej 1 ha powierzchni. Taki przebieg procesów w 



obrocie ziemią był wynikiem przejmowania gruntów rolniczych jako efekt lokaty nadwyżek 

środków finansowych, rozwoju działalności gospodarczej, budowy domu lub w celach 

spekulacyjnych przez mieszkańców miast i gmin podmiejskich. Podobny charakter przemian 

agrarnych wystąpił na terenach górskich powiatu żywieckiego, gdzie wzrosła liczba działek 

rolnych i małych gospodarstw, co było wynikiem chęci posiadania działki letniskowej i 

budowy drugiego domu. W istniejącej sytuacji rozwój działalności rolniczej napotyka na duże 

ograniczenia.  

Silne rozdrobnienie sprawia, że województwo śląskie charakteryzuje niewielka 

przeciętna powierzchnia 6,55 ha gruntów przypadających na gospodarstwo rolne, w tym: 

10,95 ha na pruskim Śląsku, 5,46 ha w dawnym zaborze rosyjskim oraz 4,24 ha w 

austriackim. Najwyższe wartości wskaźników charakteryzują powiaty: gliwicki – 19,04 ha, 

raciborski – 18,21 ha i lubliniecki – 11,19 ha na 1 gospodarstwo. Korzystniej prezentują się 

też bardziej rolnicze powiaty cieszyński, pszczyński, zawierciański i kłobucki oraz 

południowe obrzeża konurbacji katowickiej, gdzie przeciętna powierzchnia gospodarstwa 

przekracza 6 ha. Najniższymi wskaźnikami odznaczają się rejony górskie oraz silnie 

zurbanizowana południkowa strefa ciągnąca się od Katowic w kierunku Częstochowy, gdzie 

średnio na gospodarstwo przypada niewiele ponad 4 ha powierzchni. 

 

4. Wyposażenie techniczne 

 

Postęp w produkcji rolnej jest nierozerwalnie związany z postępem mechanizacji, 

która stanowi konieczny warunek unowocześnienia rolnictwa i zmniejszenia zapotrzebowania 

na pracę żywą. Mechanizacja indywidualnych gospodarstw rolnych na większą skalę 

rozpoczęła się w warunkach liberalizacji zasad obrotu środkami produkcji rolnej po 1990 r., 

kiedy większe gospodarstwa rozwijały własny park maszynowy. Jednocześnie następowało 

stopniowe ograniczanie a potem likwidacja działalności kółek rolniczych, co niekorzystnie 

odbiło się na działalności wielu małych gospodarstw, które w początkowym okresie przemian 

zostały pozbawione możliwości korzystania z usług mechanizacyjnych. Oprócz wielu innych 

czynników był to ważny powód zaprzestania produkcji rolnej.  
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wyższym udziałem większych gospodarstw rolnych, które obejmują całą zachodnią część 

województwa oraz tereny położone na południe od konurbacji katowickiej, zwłaszcza w 

rejonie Pszczyny i Cieszyna, gdzie ciągnik posiada 60-70% gospodarstw. W pozostałej części 

własną siłę pociągową posiada na ogół, co drugie gospodarstwo, a najsłabiej są wyposażone 

tereny górskie oraz powiaty będziński i myszkowski, gdzie ciągnikiem dysponuje, co trzecie 

indywidualne gospodarstwo rolne.  

Wyposażenie w maszyny jest uzależnione od wielu czynników w tym zwłaszcza 

wielkości i siły ekonomicznej gospodarstw, struktury i specjalizacji produkcji rolnej, 

istniejących zasobów siły roboczej, kosztów mechanizacji oraz wielu innych uwarunkowań, 

które sprawiają, że w poszczególnych rejonach występują znaczące różnice. W pierwszej 

fazie dokonuje się mechanizacji prac najbardziej uciążliwych związanych z produkcją 

roślinną i transportem, a potem postępuje mechanizacja prac podwórzowych i związanych z 

produkcja zwierzęcą. Pełne wyposażenie dobrze funkcjonującego gospodarstwa nie zawsze 

jest możliwe do spełnienia i zazwyczaj obejmuje ograniczony zestaw najbardziej niezbędnych 

sprzętów. Gospodarstwa są najczęściej wyposażone w maszyny relatywnie tańsze oraz 

przeznaczone do wykonywania prac najbardziej uciążliwych i czasochłonnych.  

Do grupy maszyn pozostających najczęściej na wyposażeniu należą kosiarki 

ciągnikowe, które posiada 22,4% gospodarstw, rozsiewacze nawozów – 22,9% oraz 

rozrzutniki obornika – 19,3% indywidualnych gospodarstw rolnych. Razem z przyczepami 

ciągnikowymi 21,4% i kopaczkami do ziemniaków – 17,0% jest to podstawowy zestaw 

wyposażenia wielu tradycyjnych gospodarstw. Najlepiej są wyposażone tereny obejmujące 

powiaty gliwicki, raciborski, lubliniecki i pszczyński, w których taki zestaw maszyn posiada 

co 2-3 gospodarstwo. Podobny poziom wyposażenia mają niektóre gminy z większym 

udziałem silniejszych ekonomicznie gospodarstw w powiatach mikołowskim i 

zawierciańskim, a w posiadaniu co 4-6 gospodarstwa w powiatach: częstochowskim, 

kłobuckim, bielskim, cieszyńskim, rybnickim, wodzisławskim i tarnogórskim. Najniższe 

wskaźniki z wyposażeniem co 6-8 gospodarstwa cechują wiele miast konurbacji katowickiej 

oraz powiaty będziński i myszkowski, a początkowy etap mechanizacji rolnictwa występuje 

w powiecie żywieckim, w którym poza kosiarkami ciągnikowymi zaledwie 1-2 na 100 

gospodarstw posiada niezbędne maszyny rolnicze. Bardziej wyrównany jest wskaźnik 

średniej powierzchni użytków rolnych przypadających na jedną maszynę, co bardziej oddaje 

efektywność ich wykorzystania. Średnio na kosiarkę ciągnikową przypada 27 ha, rozsiewacz 

nawozów – 26 ha oraz rozrzutnik obornika – 31 ha użytków rolnych. W większości powiatów 

kształtuje się w granicach 20-40 ha, lecz w posiadających dobre wyposażenie (raciborski, 



gliwicki) jest znacznie wyższy. Wskaźniki poniżej 20 ha (kłobucki, pszczyński i 

zawierciański) wynikają z mniej efektywnego wykorzystania maszyn na terenach z 

rozdrobnieniem gospodarstw lub niekorzystnym rozłogiem gruntów.  

W ostatniej dekadzie duża dynamika wzrostu cechowała maszyny bardziej złożone 

pod względem technicznym o dużej przepustowości i wydajności. Efektem było podwojenie 

parku maszynowego między innymi kombajnów zbożowych, które posiada 6,8%, agregatów 

uprawowych – 18,8% czy pras zbierających – 9,2% indywidualnych gospodarstw rolnych, 

chociaż w ich wykorzystaniu istnieją dosyć duże dysproporcje przestrzenne. W kombajny 

zbożowe najlepiej są wyposażone powiaty gliwicki – 24% i raciborski – 20% gospodarstw. 

Korzystniej przedstawia się sytuacja w południowej części oraz w powiatach lublinieckim, 

tarnogórskim i zawierciańskim, gdzie własne kombajny posiada ponad 10%, gdy w północnej 

tylko 3-5% indywidualnych gospodarstw rolnych. Zaledwie jedno na sto gospodarstw posiada 

kombajn zbożowy na obszarach górskich, gdzie występują ograniczone możliwości ich 

wykorzystania na terenach o urozmaiconej rzeźbie i dużym rozdrobnieniu działek. Poziom 

wyposażenia można określić jako wystarczający, gdyż przy średniej 42 ha w województwie 

istnieje niewielkie zróżnicowanie w nasyceniu kombajnami zbożowymi w przeliczeniu na 

powierzchnię uprawną zbóż. Na jeden kombajn przypada zazwyczaj 30-50 ha upraw, a 

większe areały kombajny mają do obsługi w powiatach kłobuckim – 71 ha, tarnogórskim – 65 

ha, gliwickim – 51 ha, raciborskim – 49 ha i częstochowskim – 48 ha, a niższe dotyczą 

powiatów: żywieckiego – 16 ha oraz mikołowskiego i zawierciańskiego po około 30 ha upraw 

zbożowych. Wyższe wskaźniki w powiatach raciborskim i lublinieckim należy wiązać z 

wykorzystaniem bardziej efektywnych dużych kombajnów pracujących na większych 

areałach uprawnych, a w pozostałych jest efektem zarówno z niedostatecznego wyposażenia 

gospodarstw jak również małej przepustowości używanych maszyn. 

Słabiej zaawansowany jest proces mechanizacji bardziej czasochłonnej produkcji 

zwierzęcej. Procesy technologiczne w zakresie przygotowania paszy, norm żywienia i 

utrzymania higieny wymagają kosztownych inwestycji, zwłaszcza prowadzonego w cyklu 

zamkniętym chowu drobiu i trzody chlewnej. W produkcji zwierzęcej najczęściej na 

wyposażeniu gospodarstw są dojarki bańkowe, które posiada 15% indywidualnych 

gospodarstw rolnych, w tym co 4-5 gospodarstwo z chowem bydła. Poziom nasycenia 

rolnictwa dojarkami wykazuje dosyć dużą zmienność przestrzenną, przy czym najlepsze 

wyposażenie posiadają powiaty raciborski i gliwicki, w których 50-55% gospodarstw posiada 

takie urządzenie. Lepsze wyposażenie występuje też w strefie położonej na południe od 

aglomeracji katowickiej oraz w powiatach lublinieckim i zawierciańskim, gdzie dojarki 



posiada, co trzecie, a w pozostałej części województwa obejmuje 15-20% gospodarstw. 

Najsłabiej są wyposażone duże miasta oraz powiaty będziński – 9% i żywiecki – 2% 

gospodarstw z chowem bydła. Na jedną maszynę udojową przypada 9 krów, w tym 4 w 

powiecie rybnickim oraz 47 sztuk w żywieckim. Bardziej zaawansowane technologicznie 

dojarki rurociągowe posiada około 240 gospodarstw rolnych o dużej skali produkcji, w 

rejonach koncentracji chowu krów w powiatach: cieszyńskim, raciborskim i lublinieckim.  

Mechanizacji rolnictwa nie można uznać za proces zakończony, gdyż stale ulega 

rozszerzeniu na coraz liczniejsze sposoby i stopnie zmechanizowania poszczególnych prac i 

procesów produkcyjnych. Czynnikiem ograniczającym zakres mechanizacji małych 

gospodarstw jest niska efektywność lub nieopłacalność ich wykorzystania oraz wysokie 

koszty użytkowania. Istotą prawidłowo funkcjonującej mechanizacji rolnictwa jest pewna 

koncentracja maszyn w gospodarstwach lub koncentracja przestrzenna w obrębie wsi, w celu 

kompleksowego zaspokojenia zapotrzebowania na prace maszynowe, co zapewnia lepsze 

wykorzystanie i wysoką efektywność pracy maszyn. 

Ważnym czynnikiem plonotwórczym jest nawożenie gruntów oraz stosowanie 

niezbędnych środków chemicznych. Średnie zużycie nawozów sztucznych na początku 80. lat 

kształtowało się na poziomie około 200 kg i spadło do 110 kg NPK w czystym składniku na 1 

ha użytków rolnych na początku 90. lat XX wieku. W okresie przemian gospodarczych 

nastąpiło dalsze ograniczenie w stosowaniu nawozów chemicznych, kiedy to w połowie 90. 

lat spadło do 50-70 kg, lecz po okresie stagnacji systematycznie wzrasta i w ostatnich latach 

przekracza 100 kg NPK w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Zużycie nawozów 

wapniowych podlega corocznym, dosyć dużym wahaniom i w ostatnich latach osiągnęło 

prawie 100 kg/ha, tj. o połowę niższe niż w końcu 80. lat XX w. Obecnie nawozy sztuczne 

stosuje tylko 47% gospodarstw prowadzących produkcję rolną. Połowa gospodarstw z 

produkcją rolną stosuje nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego, a tylko 14% nawozy 

wapniowe. Niewielki jest też zakres wykorzystania chemicznych środków ochrony roślin, 

których używa 52% gospodarstw. Najczęściej są stosowane środki chwastobójcze – 36%, 

owadobójcze – 29%, grzybobójcze i zaprawy – 20%, a najrzadziej są stosowane preparaty 

przeciw gryzoniom – 7% gospodarstw rolnych. Metody uprawy roślin, a zwłaszcza 

nawożenie i ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami poważnie wpłynęły na 

zmniejszenie roli zmianowania upraw.  

 

 

 



5. Rolnicze użytkowanie ziemi
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długotrwałego procesu rozwojowego związanego z industrializacją i urbanizacją oraz 

ekspansją nierolniczych form jej wykorzystania. 

W przestrzennym rozmieszczeniu użytków rolnych jest widoczny negatywowy obraz 

rozkładu terenów leśnych, a w mniejszym stopniu także użytków technicznych. Użytki rolne 

zajmują ponad 80% powierzchni na Płaskowyżu Głubczyckim (Pietrowice Wielkie – 90,0%) i 

w dolinie Odry oraz około 70% w południowej części Płaskowyżu Rybnickiego, w Kotlinie 

Oświęcimskiej i na Pogórzu Śląskim. Obszarem większej ich koncentracji są niektóre części 

Wyżyny Częstochowskiej i Wieluńskiej (Mykanów – 84,2%, Opatów – 88,8%). Niskie 

wskaźniki cechują obszary górskie (Wisła – 18,9%, Szczyrk 21,4%, Ujsoły – 25,2%) oraz 

tereny najbardziej zurbanizowane, z najniższymi wskaźnikami po około 11% powierzchni w 

Chorzowie, Świętochłowicach i w Katowicach.  

Warunki gospodarcze oraz zmieniające się wymagania wobec rolnictwa spowodowały 

przemiany w rolniczym wykorzystaniu ziemi, które w przeszłości polegały na 

systematycznym wzroście udziału użytków zielonych oraz spadku powierzchni gruntów 

ornych. W okresie przemian gospodarczych po 1989 r. nastąpiło wyłączenie z produkcji 

części gruntów rolnych oraz wzrosła powierzchnia gruntów ugorujących i odłogujących. 

Przyczyną ugorowania są czynniki ekonomiczne związane z niską opłacalnością lub są 

wynikiem ograniczonych możliwości technicznych uprawy wynikających z braku własnej siły 

pociągowej i maszyn. Powierzchnię odłogów można oszacować na 81,8 tys. ha, tj. 18,8% 

powierzchni użytków rolnych pozostających w gospodarstwach rolnych. Najniższy odsetek 

odłogujących gruntów występuje w gminie Krzyżanowice – 0,9%, a najwyższy w Czeladzi – 

91% użytków rolnych. Wysokie wskaźniki występują w rejonach o niekorzystnych 

warunkach glebowych, klimatycznych i rzeźby przy jednoczesnym bardzo dużym 

rozdrobnieniu gospodarstw i gruntów, co dotyczy zwłaszcza rejonów górskich i Wyżyny 

Częstochowskiej oraz terenów położonych w granicach administracyjnych miast. Po wejściu 

Polski do Unii Europejskiej, na terenach posiadających lepsze warunki dla rolnictwa w 

południowej części regionu nastąpiło zmniejszenie udziału odłogów, co miało związek z 

dopłatami bezpośrednimi do powierzchni uprawnej.  

Występujące w przeszłości potrzeby aprowizacyjne wynikające z dużej liczby 

ludności sprawiły, że przeważa wykorzystanie rolnicze w formie gruntów ornych, które 

zajmują tereny o najkorzystniejszych warunkach glebowych i są najbardziej przydatne 

zarówno dla rolnictwa jak i celów pozarolniczych. Grunty orne stanowią 37,7% powierzchni 

ogólnej województwa oraz 75,0% w strukturze użytków rolnych. W latach 1970-2010 ubytek 

powierzchni gruntów ornych z 531,3 do 465,2 tys. ha był związany z zajmowaniem pod 
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Strukturę upraw polowych w regionie śląskim kształtują głownie warunki glebowe, a 

w mniejszym stopniu ekonomiczne i lokalne tradycje produkcji. W przeszłości struktura 

upraw była bardziej różnorodna, co wynikało z potrzeby samozaopatrzenia gospodarstw 

domowych w podstawowe artykuły żywnościowe. W okresie przemian gospodarczych 

następowały istotne zmiany będące wynikiem dostosowania struktury upraw do zmieniającej 

się sytuacji gospodarczej i potrzeb rynkowych. Duża część małych gospodarstw ograniczyła 

produkcję lub zrezygnowała z uprawy, przez co struktura upraw stała się bardziej jednorodna. 

Istniejące różnice w strukturze zasiewów w większym stopniu kształtują cechy lokalne 

rolnictwa, a zwłaszcza struktura agrarna. W rejonach z przewagą mniejszych gospodarstw jest 

większa różnorodność uprawianych roślin, natomiast z przewagą wielkoobszarowych istnieje 

bardziej ograniczony i ujednolicony ich zestaw wynikający ze specjalizacji produkcji.  

W latach 1996-2010 powierzchni zasiewów zmniejszyła się z 358,4 tys. ha do 264,9 

tys. ha, głównie kosztem zaniechania uprawy roślin, które miały znaczącą rolę w 

gospodarstwach produkujących w celach samozaopatrzeniowych. Duży spadek pogłowia 

zwierząt oraz zmiany w sposobach i technologii ich żywienia sprawiły, że zmniejszyło się 

zapotrzebowanie na rośliny, które odgrywały podstawową rolę w małych gospodarstwach. 

Dotyczy to terenów w północnej i w środkowej części województwa w powiatach 

myszkowskim i częstochowskim, a także żywieckim, w których w ostatnich kilkunastu latach 

odnotowano największą dynamikę wzrostu powierzchni odłogów. Największe zmiany 

dotyczyły zmniejszenia powierzchni uprawnej żyta o 27,6 tys. ha (48%), ziemniaków o 33,3 

tys. ha (74%) oraz o 16,0 tys. ha (73%) roślin motylkowych wieloletnich. Zmniejszenie 

powierzchni zasiewów wszystkich tych roślin jest wynikiem eliminacji upraw na gruntach 

najsłabszych oraz radykalnym ograniczeniem chowu w małych stadach. Relatywnie 

największe spadki odnotowała uprawa roślin motylkowych, a dużą dynamiką spadkową 

odznaczała się grupa intensyfikujących (ziemniaki, warzywa gruntowe, okopowe pastewne), 

które są bardzo pożądane w uprawie ze względów agrotechnicznych. Od wielu lat istnieje 

wyraźna tendencja do zwiększenia zasiewów mniej pracochłonnych roślin zbożowych, 

których udział w latach 1996-2010 zwiększył się z 63,5% do 79,6% w strukturze zasiewów, 

lecz na skutek spadku areału upraw nastąpił realny spadek powierzchni uprawnej z 227,6 do 

210,8 tys. ha zbóż. Wysoki odsetek zbóż w strukturze upraw w większości gmin decyduje o 

przewadze kierunków wybitnie zbożowych, co z uwagi na niekorzystne oddziaływanie na 

glebę nie jest właściwe z punktu widzenia wymagań agrotechniki. Wśród roślin zbożowych, 

podobnie jak i w całej strukturze upraw, przeważa pszenica – 24,3%, a niższy udział mają: 

pszenżyto – 13,1%, jęczmień – 11,7%, żyto – 11,1%, mieszanki zbożowe – 8,3% i owies – 



4,9% ogólnego areału zasiewów. Pszenica należy do najbardziej uniwersalnych upraw 

rolniczych ze względu na posiadane walory użytkowe jako roślina wyżywieniowa i paszowa, 

lecz ze względu na duże wymagania agroekologiczne wykazuje dosyć znaczne zróżnicowanie 

w przestrzennym rozmieszczeniu uprawy. 

Zmniejszenie areału zasiewów niektórych upraw częściowo rekompensował wzrost 

udziału roślin o przeznaczeniu paszowym. Największą dynamikę wykazywała kukurydza, 

pszenżyto i mieszanki zbożowe, których znaczenie w porównaniu z tradycyjnymi uprawami 

wynika z wielu zalet związanych z ich przydatnością zarówno w dużych jak i w mniejszych 

gospodarstwach. Dotyczy to zwłaszcza kukurydzy, która wśród roślin intensyfikujących jest 

wydajniejsza i mniej pracochłonna, a ponadto jest bardzo pożądana ze względów 

agrotechnicznych jako element zmianowania polowego w gospodarstwach 

wielkoobszarowych. Z kolei pszenżyto i mieszanki zbożowe przy większych walorach 

użytkowych, mogą być uprawiane na słabszych glebach. Ważną uprawą w grupie roślin 

intensyfikujących z udziałem 7,6% w strukturze stał się rzepak, uprawiany przeważnie w 

dużych gospodarstwach należących w przeszłości do sektora państwowego lub 

spółdzielczego, głównie w zachodniej części województwa.  

 

6. Chów zwierząt 

 

Chów zwierząt to dział rolnictwa, który na bazie produkcji roślinnej dostarcza 

bardziej wartościowych produktów żywnościowych, a odchody zwierzęce stanowią ważny 

czynnik podnoszenia żyzności gleby. Odpowiednie proporcje pomiędzy produkcją roślinną i 

zwierzęcą zapewniają prawidłowe rozłożenie oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy w 

obrębie gospodarstwa. Produkcja zwierzęca jest bardziej opłacalna, lecz wymaga od rolników 

więcej czasu i zaangażowania, gdyż odbywa się ciągle bez występujących w produkcji 

roślinnej okresów martwych. Wymogi ekonomiczne gospodarki rynkowej i wyraźny spadek 

opłacalności produkcji, a także poprawa zaopatrzenia w artykuły pochodzenia zwierzęcego po 

1990 roku, sprawiły, że duża część małych gospodarstw zaprzestała chowu zwierząt. Wzrost 

odsetka gospodarstw pozbawionych podstawowych gatunków zwierząt wskazuje na zmiany 

strukturalne w chowie, które sprowadzają się do powiększania stada produkcyjnego w mniej 

licznej grupie gospodarstw. Umożliwia to w większym stopniu procesy mechanizacji lub 

automatyzacji produkcji oraz uniezależnienie od wpływu warunków pogodowych. Postęp w 

technologii produkcji przyczynił się do znacznego zmniejszenia kosztów chowu, zwłaszcza 
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Ryc.5. Pogłowie bydła na 100 ha użytków rolnych w 2010 roku.
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uwarunkowania o charakterze rynkowym związane z preferencjami konsumentów oraz 

wynikające z potencjalnych zagrożeń chorobowych (ptasia grypa). Duże natężenie 

towarowego chowu brojlerów występuje na przeważającym obszarze, głównie w południowej 

i w środkowej części województwa. Najwięcej brojlerów kurzych hoduje się w powiatach 

raciborskim i tarnogórskim. 

Hodowlę bydła prowadzi tylko 10,6% z ogólnej liczby gospodarstw, w tym 16,6% 

prowadzących produkcję rolną. W przeszłości stanowiła podstawowy element gospodarki 

samozaopatrzeniowej, lecz w latach 1970-2012 w obecnych granicach województwa 

pogłowie bydła zmniejszyło się z 364,3 tys. do 128,4 tys. sztuk fizycznych. Ograniczenia w 

chowie krów spowodowały między innymi stawiane przez zakłady przetwórcze wymogi 

sanitarne związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wyeliminowało to z produkcji 

towarowej wielu drobnych hodowców i obecnie tylko co czwarte gospodarstwo o 

powierzchni 1-5 ha oraz co 50-te poniżej 1 ha prowadzi chów bydła. W 1970 roku, 

gospodarstwa do 5 ha posiadały 62% pogłowia i tylko 9,7% powyżej 10 ha, natomiast 

obecnie odpowiednio 32% oraz 43% bydła. Mimo istniejącego rozdrobnienia w chowie 

widoczna jest tendencja do tworzenia się gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji 

mleka. Obecnie 11% pogłowia gromadzą stada liczące ponad 50 sztuk, a dalsze 12% stada 

średniej wielkości 20-49 sztuk bydła. Przeciętna obsada bydła rogatego w województwie 

wynosi 29,5 sztuk fizycznych, w tym 12,4 krów na 100 ha użytków rolnych, podczas gdy w 

1970 roku, odpowiednie wskaźniki wyniosły 59,8 dla bydła i 38,4 w przypadku krów. Na 

przeważającym obszarze procentowy udział 42% krów w stadzie świadczy o mięsno-

mlecznym nastawieniu chowu bydła. Udział 30-40%, a niekiedy nawet poniżej 30% krów w 

stadzie przy niskich na ogół wskaźnikach obsady zwierząt na 100 ha użytków rolnych 

sprawia, że hodowla krów mlecznych napotyka na duże problemy związane między innymi ze 

skupem mleka. Niewielka przewaga nastawienia mleczno-mięsnego utrzymuje się w 

północnych i północno-wschodnich rejonach województwa oraz na terenach górskich i 

podgórskich z udziałem ponad 50% pogłowia krów w stadzie. W roku 1970, krowy stanowiły 

tam ponad 70% liczebności stada, co wskazywało na mleczny kierunek produkcji.  

Od kilkunastu lat pogłowie trzody chlewnej z niewielkimi rocznymi wahaniami 

utrzymuje się na podobnym poziomie około 350 tys. sztuk. Z uwagi na szybszą możliwość 

reprodukcji stan pogłowia i jego rejonizacja podlegają większym wahaniom w czasie i w 

przestrzeni. Chów trzody chlewnej prowadzi tylko 7,7% z ogólnej liczby gospodarstw, w tym 

12,1% prowadzących produkcję rolną. Wymogi ekonomiczne, a także poprawa zaopatrzenia 

w mięso wieprzowe sprawiły, że znacznie ograniczono chów drobnostadny z przeznaczeniem 



dla własnych celów. Obecnie większość zwierząt rzeźnych pochodzi ze stad o większej skali 

produkcji, gdyż zaledwie 11% pogłowia należy do gospodarstw posiadających mniej niż 10 

sztuk, co było przeważającą cechą chowu w przeszłości. W większości odbywa się w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych, chociaż wyższy niż w przypadku innych zwierząt 

jest udział spółek kapitałowych i gospodarstw spółdzielczych. Hodowla wielkostadna 

obejmuje 23% pogłowia, w tym 8% w chlewniach liczących ponad 1 tys. sztuk, które 

prowadzi kilkanaście gospodarstw. Na obszarze województwa można wyróżnić kilka 

wykształconych rejonów chowu świń, które wykazują dosyć wyraźny związek z wyższym 

udziałem dużych gospodarstw w strukturze agrarnej a ograniczony zakres występuje na 

terenach górskich i podgórskich oraz wokół konurbacji katowickiej i rybnickiej. 

W związku z malejącym znaczeniem koni jako siły pociągowej ich pogłowie w 

latach 1970-2010 zmniejszyło się z 67,7 tys. do 8,6 tys. sztuk. Chowem w celach 

pociągowych zajmuje się tylko 2,1% z ogólnej liczby gospodarstw, w tym 3,3% 

prowadzących produkcję rolną. Przestrzenne rozmieszczenie chowu jest dodatnio 

skorelowane z rozdrobnieniem gospodarstw, wśród których władający areałem do 10 ha 

posiadają 70% pogłowia koni. Najwyższy poziom chowu występuje na terenach górskich i 

podgórskich, gdzie oprócz prac w rolnictwie, konie są wykorzystywane w pracach leśnych. 

Tam też w niektórych gminach (Rajcza, Jeleśnia, Ujsoły) obsada przekracza 6 sztuk/100 ha 

użytków rolnych przy średnim wskaźniku 2,0 sztuk w regionie śląskim. Coraz większą rolę 

odgrywa hodowla koni ze względów sentymentalnych lub w celach rekreacyjnych, w 

większych stadninach lub ośrodkach jeździeckich położonych na obrzeżach większych miast.   

W okresie przemian gospodarczych nastąpiło gwałtowne załamanie chowu owiec, 

którego pogłowie w latach 1970-2010 zmniejszyło się ze 118,2 tys. do 14,6 tys. sztuk, co w 

przeliczeniu dało spadek z 18,0 do 3,3 sztuk owiec/100 ha użytków rolnych. Do 

najważniejszych przyczyn radykalnego ograniczenia chowu należy zaliczyć: spadek 

opłacalności produkcji wełny i skór związany z ich masowym importem, ograniczony popyt 

wewnętrzny na mięso baranie oraz brak tradycji chowu w większych stadach. Istniejące 

problemy potęguje duże zróżnicowanie genetyczne owiec. Chów owiec prowadzi zaledwie 

1,0% z ogólnej liczby gospodarstw, w tym 1,6% prowadzących produkcję rolną. Przeważa 

chów w małych stadach do 9 sztuk, w których jest 42% ogólnej liczby owiec, a tylko 11% 

pogłowia koncentrują gospodarstwa posiadające stada liczące ponad 100 sztuk owiec. 

Widoczne są duże dysproporcje pomiędzy lepiej rozwiniętym chowem na południu i niskim 

poziomem w północnej części regionu. Największe natężenie występuje w powiecie 

cieszyńskim oraz w okolicy Bielska-Białej z obsadą nieco poniżej 20 sztuk/100 ha użytków 



rolnych, chociaż w niektórych gminach (Cieszyn, Brenna, Szczyrk) dochodzi do 40 sztuk/100 

ha użytków rolnych. Ma to związek z tradycją zapoczątkowaną przez ludność wołoską w XV 

wieku, a potem z rozwojem przemysłu wełnianego w Bielsku-Białej. Spotyka się tu większe 

stada oraz zorganizowany letni wypas na polanach, a opłacalny eksport młodego żywca 

baraniego do krajów Unii Europejskiej, głównie do Włoch, zmienił obecnie kierunek chowu 

na mięsny. Tereny górskie powiatu żywieckiego charakteryzują niższe i bardziej 

zróżnicowane wskaźniki obsady oraz mleczne wykorzystanie owiec. W górach należy 

rozwijać formy ekstensywnego chowu owiec, zarówno ze względu na tradycję i walory 

kulturowe, jak i najbardziej wskazany oraz racjonalny łąkowo-pastwiskowy sposób 

rolniczego wykorzystania terenów górskich.  

Od początku 90. lat postępował dosyć dynamiczny rozwój, wcześniej nieco 

zaniedbanego chowu kóz, który dla małych gospodarstw stanowił alternatywę w warunkach 

ograniczenia innych działów produkcji zwierzęcej. Ze względu na małe wymagania zwierząt 

oraz wysokie walory odżywcze mleka, kozy najbardziej nadają się do chowu drobnostadnego. 

W warunkach gospodarki rynkowej umożliwiało to kontynuację gospodarki 

samozaopatrzeniowej, a sprzyjającym czynnikiem była tradycja chowu w obszarach 

zurbanizowanych, zwłaszcza na obszarze historycznego Śląska. W latach 1996-2010 

pogłowie kóz zmniejszyło się z 30,2 tys. do 8,6 tys. sztuk. Chowem zajmuje się tylko 1,4% z 

ogólnej liczby gospodarstw, w tym 2,2% prowadzących produkcję rolną. Przestrzenne 

rozmieszczenie pogłowia jest dodatnio skorelowane z gęstością zaludnienia oraz z poziomem 

urbanizacji terenu. Średnia obsada 2,0 sztuk kóz/100 ha użytków rolnych w województwie 

ma wyższe wartości w rejon Rybnika i Wodzisławia Śląskiego oraz na terenach górskich i 

podgórskich z dosyć wyrównanym wskaźnikiem 3-4 sztuk/100 ha użytków rolnych. 

 

7. Efekty produkcji rolnej 

 

Podstawowymi czynnikami produkcji w rolnictwie są ziemia, praca i kapitał. 

Wielkość nakładów i struktura produkcji rolnej wykazują duże różnice przestrzenne będące 

wynikiem oddziaływania zespołu cech przyrodniczych, uwarunkowań ekonomicznych i 

społecznych oraz nastawienia produkcyjnego rolnictwa w poszczególnych częściach 

województwa. W procesie przemian rolnictwa ważne były nowe uwarunkowania 

ekonomiczne, wymiana pokoleniowa na wsi, położenie w przestrzeni województwa i 

różnorodne powiązania społeczno-gospodarcze ludności wiejskiej z miastem. Wielkości te 



kształtuje istniejąca struktura agrarna, gdyż na terenach z przewagą małych gospodarstw 

rolnych wolniej wzrastają, zazwyczaj niższe nakłady pracy uprzedmiotowionej, co przy 

zmniejszających się nakładach pracy żywej powoduje wyższy spadek intensywności 

rolnictwa. Z kolei w rejonach o korzystniejszej strukturze obszarowej gospodarstw przy 

zmniejszających się nakładach pracy żywej szybciej postępuje przyrost technicznych środków 

rolnictwa.  

W przeszłości rolnictwo regionu śląskiego cechował niski poziom towarowości, lecz 

w okresie przemian rynkowych udział produkcji towarowej zwiększył się do około 90% 

produkcji końcowej rolnictwa. W strukturze produkcji towarowej zmniejszył się z około 40% 

do 33% udział produkcji roślinnej oraz wzrosło znaczenie bardziej opłacalnej produkcji 

zwierzęcej, mimo wyraźnego regresu w chowie zwierząt w początkowym okresie przemian 

rynkowych. Duża skala produkcji mięsa metodami przemysłowymi decyduje o wysokim 

wzroście z 24% na początku 90. lat do 80% udziału skupu żywca rzeźnego oraz z 48% do 

60% mleka krowiego. W grupie innych produktów rolnych udział produkcji przeznaczonej na 

rynek jest niewielki i wynosi 11% zbóż zużywanych w gospodarstwach jako pasza, a bardzo 

niską towarowością odznacza się produkcja warzyw – 9% i owoców – 4% oraz 0,4% 

ziemniaków. Najwyższy udział produkcji towarowej występuje w przypadku roślin 

przemysłowych, tj. buraków cukrowych i roślin oleistych.  

Miejsce rolnictwa w gospodarce regionu wyznaczają spełnione przez rolnictwo 

funkcje produkcyjne oraz związki pomiędzy rolnictwem a pozostałymi działami gospodarki. 

Jako dział gospodarki narodowej rolnictwo partycypuje w wytwarzaniu 1,0% wartości 

dodanej brutto. Ten niewielki i stale malejący udział w strukturze gospodarki regionu jest 

wynikiem nie tylko ograniczenia działalności, lecz mniejszej dynamiki rozwoju w 

porównaniu z innymi sferami aktywności ekonomicznej. W roku 2011, produkcja rolna 

województwa śląskiego stanowiła 3,3% wartość dodanej brutto rolnictwa Polski, co przy 

2,8% udziale w powierzchni użytków rolnych świadczy o wyższej efektywności produkcji. 

Kierunki specjalizacji rolnictwa określone udziałem skupu w Polsce obejmują: 5% żywca 

drobiowego, 3,8% wołowego, 2,5% wieprzowego oraz 2,0% mleka krowiego. Bliskość 

dużego rynku konsumenckiego oraz niższe koszty dystrybucji (transport, brak konserwacji) 

sprzyjają rozwojowi działów dostarczających świeżych produktów. Rolnictwo regionu 

zaspokaja 32% potrzeb konsumpcyjnych mieszkańców, przy czym najwyższy 57% poziom 

pokrycia potrzeb dotyczy jaj kurzych, prawie 50% mięsa drobiowego, 39% zapotrzebowania 

na warzywa, a po około 30% mleka krowiego, mięsa wieprzowego i wołowego oraz owoców, 

a najmniejszy stopień zaspokojenia potrzeb występuje w przypadku zbóż. W regionie śląskim 



należy dostrzegać pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa o charakterze biologicznym, związane 

z kształtowaniem krajobrazu oraz zapewnieniem określonego obiegu materii i energii w 

przyrodzie zurbanizowanego regionu.  
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dr hab. Jolanta Burda 

Ruchy sejsmiczne 

 

Obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) należy do jednych z 

najaktywniejszych sejsmicznie rejonów górniczych na świecie. Występują tu zjawiska 

sejsmiczne o różnym poziomie intensywności, od niewyczuwalnych przez ludzi do silnych o 

charakterze słabych trzęsień ziemi.  

Zjawiska sejsmiczne są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy górników 

pracujących pod powierzchnią ziemi (tąpania), jak również dla infrastruktury i zabudowy 

znajdującej się na powierzchni. W celu poznania przyczyn zjawisk sejsmicznych i 

przeciwdziałania ich skutkom niezbędne jest prowadzenie systematycznych obserwacji tych 

zjawisk. Wstrząsy górnicze na terenie GZW są rejestrowane przez kopalniane sieci 

sejsmologiczne (KSS) i Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną (GRSS). Każda z sieci 

składa się średnio z kilkunastu stanowisk sejsmometrów zapewniając dość dobrą lokalizację 

ognisk wstrząsów z dokładnością do kilkudziesięciu metrów w płaszczyźnie poziomej. 

Centralna Baza Danych o wstrząsach rejestrowanych przez GRSS i silniejsze wstrząsy 

rejestrowane przez KSS jest prowadzona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

(Stec 2001). Baza ta zawiera podstawowe dane dotyczące wstrząsów o energii większej od 1 

x 105 J. Na terenie GZW w ostatnich kilkudziesięciu latach zarejestrowano kilkadziesiąt 

silnych wstrząsów o energiach powyżej  108 J. 

 

1. Przyczyny aktywności sejsmicznej na obszarze GZW 

 

Ze względu na brak udokumentowanych zapisów historycznych dotyczących zjawisk 

sejsmicznych na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, nie ulega wątpliwości, że 

występująca tu aktywność sejsmiczna jest związana z intensywną działalnością górniczą. 

Wstrząsy górotworu indukowane działalnością górniczą są zaliczane do górniczych zagrożeń 

naturalnych, których występowanie jest uwarunkowane sposobem prowadzonych robót 

górniczych. Stan naprężeń w górotworze w sposób istotny wpływa na zagrożenie tąpaniami. 

Jest on wywołany naprężeniami pierwotnymi – grawitacyjnymi oraz eksploatacyjnymi. 

Eksploatacja pokładów węgla powoduje zmiany rozkładu naprężeń i deformację górotworu 

oraz aktywność sejsmiczną.  



Na obszarze GZW wyróżnia się dwa typy sejsmiczności: górniczą i górniczo – 

tektoniczną (Stec 2002). Sejsmiczność górnicza obejmuje wstrząsy niskoenergetycznie, 

związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością górniczą, występujące w sąsiedztwie 

czynnych wyrobisk górniczych. Drugi typ sejsmiczności (górniczo-tektonicznej) obejmuje 

wstrząsy wysokoenergetyczne, wynikające z nakładania się naprężeń eksploatacyjnych i 

tektonicznych (Idziak i in., 1999). Uaktywnienie uskoków zachodzi w wyniku dynamicznej 

relaksacji naprężeń wygenerowanych deformacją warstw skalnych w konsekwencji 

prowadzonej eksploatacji w sąsiedztwie stref uskokowych. Aktywność uskoków jest 

potwierdzona występowaniem wstrząsów o różnej energii w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

Zjawiska sejsmiczne o energii powyżej 1,0 MJ w większości są generowane przez regionalne 

procesy dynamiczne. Najczęściej występują w znacznej odległości od wyrobisk górniczych. 

Skutki najsilniejszych zjawisk porównywalne są ze skutkami słabych trzęsień ziemi (Idziak i 

in. 1999). 

 

2. Rozkład epicentrów wstrząsów górotworu 

 

Aktywność sejsmiczna nie występuje równomiernie na całym obszarze prowadzonej 

eksploatacji górniczej. Zmienność budowy geologicznej GZW, w tym wykształcenia 

litologicznego skał w profilu pionowym, jak i w poziomie, skutkuje zróżnicowaną liczbą i 

intensywnością tąpnięć.  

Epicentra wstrząsów górotworu występują na kilku obszarach należących do różnych 

jednostek strukturalnych, które odznaczają się stosunkowo głębokim zaleganiem pokładów 

węgla (poniżej 500 m), występowaniem w ich otoczeniu grubych kompleksów 

piaskowcowych i silnie rozwiniętą tektoniką (Stec 2007). Są to: niecka bytomska (kopalnie: 

„Bobrek, Miechowice, Centrum, Szombierki, Powstańców Śląskich, Rozbark, Pstrowski, 

Andaluzja i Julian”), południowe skrzydło siodła głównego (kopalnie: „Katowice, Kleofas, 

Mysłowice, Wieczorek, Wesoła, Wujek, Staszic, Bielszowice, Halemba, Makoszowy, Pokój, 

Wawel, Polska, Wirek, Śląsk i Sośnica”), północne skrzydło siodła głównego (kopalnie: 

„Barbara Chorzów i Siemianowice”), niecka kazimierzowska (kopalnie: „Porąbka-

Klimontów, Kazimierz-Juliusz i Niwka-Modrzejów”), niecka główna (kopalnie: „Czeczot, 

Piast, Ziemowit i Jaworzno”) oraz niecka jejkowicka (kopalnie: „Anna, Jas-Mos, Marcel, 

Rymer, 1. Maja, Rydułtowy i Zofiówka”). 



Wykazano, że aktywność sejsmiczna i lokalizacja silnych wstrząsów ulegają 

okresowym zmianom, w zależności od usytuowania rejonów eksploatacji, lokalnych 

warunków geologiczno-górniczych, jak również wielkości wydobycia (Dubiński i in., 2010). 

W okresie intensywnego rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w latach 70 i 80 

ubiegłego wieku, osiągnięto maksymalną w historii wielkość wydobycia węgla z obszarów 

ponad 60 istniejących wówczas kopalń. Liczba wysokoenergetycznych wstrząsów (o 

umownie przyjętej energii sejsmicznej większej niż 1 x 105J)była wtedy bardzo wysoka i 

wynosiła średnio 3500 zjawisk rocznie (Dubiński i in., 2010). W latach 90 ubiegłego wieku, 

gdy rozpoczęto proces restrukturyzacji przemysłu węglowego odnotowano wyraźny spadek 

aktywności sejsmicznej (Idziak 2010). Nastąpił okres względnej ciszy sejsmicznej i związany 

z nią znaczny spadek liczby wysokoenergetycznych wstrząsów, do 460 zjawisk w 1995 roku. 

Ponowny wzrost aktywności na obszarze skrzydła głównego i niecki głównej nastąpił w 1999 

roku (Idziak 2010). W 2000 roku wystąpiło 1088 zjawisk o energii E ≥ 105J.Pomimo 

znacznego spadku wydobycia, o około 26%, w latach 2002-2011 nie zaobserwowano 

zmniejszenia się liczby rejestrowanych wstrząsów wysokoenergetycznych. Najmniej 

wstrząsów (772) wystąpiło w 2009 roku, a najwięcej (1524) w 2003 roku (Bańka 2013).  

Konieczność sięgania po resztkowe zasoby węgla, zalegające na coraz większych 

głębokościach, spowoduję, że w perspektywie najbliższych lat zagrożenie sejsmiczne nie 

będzie malało.  
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dr Jolanta Pełka-Gościniak 

Rzeźba górska terenu 

 

Rzeźba górska występuje w południowej części województwa śląskiego - w Beskidach. Góry 

te powstały w wyniku sfałdowania osadów fliszowych w trakcie orogenezy alpejskiej mającej 

miejsce w neogenie. Współczesna rzeźba górska województwa śląskiego jest policykliczna i 

poligeniczna, ponieważ rozwijała się w kilku etapach przy udziale wielu czynników 

morfotwórczych. Jest uwarunkowana litologią i tektoniką, stosunkowo niewielką wysokością 

gór, zmieniającym się klimatem i nasileniem ruchów tektonicznych oraz wzrastającą 

ingerencją człowieka.  

 

Fot. 1. Malinowska Skała 
Pod względem orograficznym Beskidy charakteryzują się występowaniem na ogół 

równoległych do siebie, wydłużonych, przestrzennych jednostek morfologicznych. 

Zasadniczymi elementami rzeźby są systemy pasm, grup oraz grzbietów górskich, 

oddzielonych kotlinami i dolinami pochodzenia tektonicznego oraz erozyjno-denudacyjnego, 

ukształtowane w kilku cyklach rozwojowych. Cykliczność rozwoju rzeźby przejawiała się w 

rozcinaniu obszaru przez rzeki w okresie wypiętrzeń i wzrostu wilgotności oraz zrównywaniu 



terenu w okresach spokoju tektonicznego i faz suchych. Skutkiem cykliczności rozwoju 

rzeźby jest jej schodowa struktura. W obrębie grzbietów zachowały się fragmenty spłaszczeń 

albo osie grzbietów o wyrównanej wysokości, oddzielone od siebie załomami. Najwyższe 

elementy późnodojrzałego krajobrazu spotykane są na odpornych piaskowcach Beskidu 

Śląskiego (1000-1200 m n.p.m.) określane mianem poziomu beskidzkiego. Poziom ten 

wyznaczają długie, wyrównane grzbiety, spośród których wyróżnia się grzbiet Skrzycznego–

Baraniej Góry, Klimczoka-Szyndzielni, Lipowskiej-Romanki. Niżej występujące poziomy: 

śródgórski (300-400 m wys. względnej ponad dna dolin i kotlin), słabo rozwinięty  na obrzeżu 

zwartych grup górskich, poziom pogórski (120-200 m wysokości względnej), wnikający 

wzdłuż dolin w głąb gór oraz poziom przydolinny rozcięty jedynie do głębokości 40-80 m, 

rozpostarty szeroko na przedpolu Beskidów i ścinający osady mioceńskie zapadliska 

przedgórskiego. Stoki górskie są młode i strome a wierzchowiny maja kopulaste, łagodne 

kształty. 

 

Fot. 2. Przełom Soły przez Beskid Mały 
Na obszarze beskidzkiej części województwa śląskiego przeważa rzeźba gór niskich 

i średnich z elementami rzeźby wysokogórskiej, która została uformowana głównie przez 

rzeki i procesy stokowe. Jest zatem rzeźbą fluwialno-denudacyjną. 



Najistotniejszą cechą rzeźby jest dostosowywanie się rzeźby do odporności skał 

podłoża wchodzących w skład płaszczowiny śląskiej i magurskiej oraz obecności struktur i 

linii tektonicznych. Zróżnicowana odporność skał na wietrzenie i erozję decyduje o 

kontrastach w rzeźbie Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego. W obrębie płaszczowiny 

śląskiej grzbiety są zbudowane z odpornych piaskowców godulskich i lgockich oraz mniej 

odpornych piaskowców istebniańskich. Monoklinalne masywy Beskidu Śląskiego i Małego 

właśnie tym skałom zawdzięczają zwartość i śmiałość form. Grzbiety Beskidu Żywieckiego 

zbudowane są z serii odpornych piaskowców magurskich i częściowo inoceramowych 

płaszczowiny magurskiej. Bloki górskie znajdujące się na terenie województwa śląskiego 

cechują się różnym układem grzbietów. W Beskidzie Śląskim dominuje widlasty układ 

grzbietów, natomiast w Beskidzie Żywieckim oprócz wideł występuje również rozróg Pilska. 

Interesujące formy terenu są zlokalizowane na stokach, które modelowane są przez 

osuwiska strukturalne (głębsze) i zwietrzelinowe (płytsze). Procesowi temu sprzyja 

naprzemianległe występowanie przepuszczalnych piaskowców i nieprzepuszczalnych, ale 

nasiąkliwych łupków, które stanowią doskonałą płaszczyznę poślizgu dla nadległych warstw. 

W beskidzkiej części województwa osuwiska obejmują duże powierzchnie stoków (np. 62% 

stoków Skrzycznego), począwszy od osi grzbietów aż po dna dolin. Morfologia osuwiskowa 

jest bardzo zróżnicowana nawet w skali lokalnej, czemu sprzyja monoklinalne ułożenie 

warstw skalnych. Na słabo nachylonych stokach zgodnie z upadem warstw skalnych powstają 

płytkie ale rozległe osuwiska ześlizgowe, rozpoczynające się systemem szczelin i rowów 

grzbietowych. Z kolei na stromych stokach typu „kuesty” (założonych na czołach ściętych 

warstw skalnych) często powstają głębokie osuwiska strukturalne, zaznaczone w terenie jako 

głębokie, niekiedy skaliste nisze a poniżej jako zrotowane pakiety skalne i zwały gruzu.  

Największe powierzchnie osuwiskowe występują w Beskidzie Żywieckim (Pilsko, Lipowska, 

Romanka), w Beskidzie Śląskim (Skrzyczne, Barania Góra, Trzy Kopce), w Beskidzie Małym 

(Czarne Działy) i lokalnie w Beskidzie Makowskim. Przyjmuje się, że głębokie osuwiska 

strukturalne powstały u schyłku glacjału i w holocenie. Były one odmładzane w późniejszych 

fazach, kiedy panował bardziej wilgotny klimat oraz w trakcie opadów o charakterze 

katastrofalnym. 

Beskidy są rozczłonkowane przez bardzo gęste i głębokie doliny górskie. Są one V-

kształtne oraz mają strome zbocza oraz  duży spadek. W profilach podłużnych dolin często 

występują progi wodospadowe założone na odpornych skałach - piaskowcach godulskich i 

istebniańskich, a przede wszystkim magurskich. Przykładem może próg wodospadu w 

Sopotni Wielkiej (10-12 m wysokości) z głębokim, kilkumetrowym kotłem eworsyjnym. 



Skalne rynny i jary, z licznymi progami na wychodniach odpornych na erozję piaskowców są 

atrybutem źródłowych odcinków Białej i Czarnej Wisełki, Twardorzeczki czy Leśnianki w 

Beskidzie Śląskim. Z działalnością rzek związane są też leje źródliskowe. 

 

Fot. 3. Inwersyjna i asymetryczna dolina Żylicy w Beskidzie Śląskim 

W obrębie den dolin większych rzek beskidzkiej części dorzecza Soły występują 

terasy rzeczne o wysokościach 0,5 m-2 m (łęgowa), 2-4 m (rędzinna), 6-10 m (średnia) i 18-

26 m (wysoka). Terasy te są dobrze wykształcone i występują w sposób ciągły lub 

fragmentarycznie. Ponadto można tu obserwować dobrze zachowane pokrywy akumulacyjne 

o wysokości względnej 35-40 m ponad dna dolin oraz rozległe pokrywy żwirowe o wysokości 

od 70-80 m ponad doliną Soły. Wzdłuż koryt beskidzkiej części dorzecza Soły i Koszarawy 

ciągnie się kamieniec, który tworzy łożysko rzeki. Jest on zalewany dwukrotnie w ciągu roku 

w czasie wiosennych i letnich wyższych stanów wód. Kamieniec leżący w korycie oraz 

budujący łachy żwirowe zbudowany jest z materiału o różnej wielkości. Oprócz bloków o 

średnicy 30-55 cm znajduje się tu drobny żwir od 10-15 cm średnicy (około 60%). Miejscami 

w obniżeniach występują namuliska gliny i piasku. Materiał transportowany przez rzekę jest 

dobrze obtoczony i stanowi tzw. otoczaki. 



Soła wykształciła w Beskidach typowe przełomy strukturalne na odcinkach od 

Kotliny Rajczy do Milówki oraz przez Beskid Mały. Natomiast Olza przełamuje się w 

okolicach Istebnej, tworząc przełom epigenetyczny. Górska część województwa śląskiego 

znajdowała się w czasie zlodowaceń skandynawskich w strefie peryglacjalnej. W Masywie 

Pilska, wskutek obniżenia wysokości granicy wiecznego śniegu, mogły powstać małe 

lodowczyki, czego efektem są formy uważane przez niektórych naukowców za glacjalne lub 

niwalne. Kolejnym zespołem form są formy peryglacjalne utworzone w warunkach zimnego 

klimatu panującego w plejstocenie, kiedy niepokryte lodowcami pasma Karpat były 

wystawione na działanie czynnika mrozowego. Stoki powlekały się grubym płaszczem 

zwietrzeliny a intensywne wietrzenie skał i ogólna denudacja doprowadziły do obniżenia i 

zaokrąglenia wierzchołków i rozwoju krajobrazu przypominającego krajobraz średniogórzy. 

Obecnie formy te są zamarłe, nieaktywne i porośnięte lasem. Jedynie na stokach Pilska można 

spotkać gołoborza. W Beskidach licznie występują jaskinie szczelinowe i warstwowe we 

fliszu, formy skałkowe oraz progi wodospadowe. Stanowią one osobliwość Beskidów, wiele z 

nich jest chroniona prawnie w postaci pomnika przyrody nieożywionej czy stanowiska 

dokumentacyjnego. Część z nich zaliczana jest do geostanowisk. Jaskinie szczelinowe są 

genetycznie związane z osuwiskami strukturalnymi, wiele z nich występuje w osiowych 

strefach grzbietów górskich. Do najbardziej znanych jaskiń należą: Jaskinia Miecharska, 

Jaskinia w Trzech Kopcach, Pajęcza, Malinowska, Lodowa w Beskidzie Śląskim czy forma 

pochodzenia erozyjno-wietrzeniowego - Jaskinia Komonieckiego w Beskidzie Małym. Skałki 

wypreparowane są na wychodniach bardzo odpornych na niszczenie warstw skalnych, 

najczęściej występują na wierzchowinach grzbietów, rzadziej w niższym położeniu 

stokowym. Mają one kształt  ambon, grzybów i murów skalnych. Wśród nich wyróżniają się 

skałki zbudowane z piaskowców i zlepieńców istebniańskich, np. Malinowska Skała.  

Zatem cechami rzeźby wyróżniającymi południową część województwa śląskiego, 

leżącą w polskich Karpatach fliszowych są: zróżnicowany układ grzbietów górskich, 

zachowane poziomy zrównania, zróżnicowane morfologiczne doliny, często nawiązujące do 

stref uskokowych, przełomy rzeczne, występowanie piętra subalpejskiego w najwyższych 

partiach Beskidu Żywieckiego, występowanie rozległych obszarów osuwiskowych, 

gołoborza, ślady rzeźby glacjalnej i niwalnej na Pilsku, liczne jaskinie typu szczelinowego i 

warstwowego we fliszu, liczne formy skałkowe na grzbietach, progi wodospadowe oraz 

występowanie inwersji rzeźby. Współczesne procesy morfogenetyczne na obszarze 

beskidzkiej części województwa śląskiego związane są z ruchami masowymi, działalnością 

rzek, wiatru (wiatrołomy, drzewa sztandarowe, wykroty), śniegu (śniegołomy), mrozu oraz 



antropopresją (szlaki turystyczne, nartostrady). Rodzaj i natężenie procesów w obrębie 

stoków nawiązuje do zróżnicowania ich cech morfometrycznych, budowy geologicznej, 

rodzaju pokryw zwietrzelinowych i gleb, sposobu użytkowania ziemi i warunków 

klimatycznych. Do głównych procesów modelujących stoki można zaliczyć osuwanie, 

spełzywanie, spłukiwanie, ługowanie, erozję linijną  oraz sufozję. Dna dolin rzek 

modelowane są przez procesy erozji oraz depozycję materiału. 
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dr Jan Maciej Waga 

Rzeźba nizinna terenu 

 

W Polsce najczęściej uznaje się, że niziną jest teren położony w przedziale 

wysokości bezwzględnej od 0 do 300 m n.p.m. Niektórzy geografowie przyjmują górną 

granicę również na wysokości 200 lub 500 m n.p.m., zależy to jednak zwykle od ogólnych 

cech orograficznych kontynentu lub jego większych fragmentów oraz od rozległości 

makroformy jaką jest nizina. Najbardziej rozległe niziny określa się mianem niżu. W Polsce 

niziny zajmują dwie strefy – centrum i północ kraju oraz obszar podkarpacki. Stanowi to 

niemal 80% jego terytorium (rys. 1).  

 

Rys. 1. Rozmieszczenie obszarów z rzeźbą nizinną w Polsce (oznaczenia liczbowe określają krainy 
fizycznogeograficzne w podziale dziesiętnym J. Kondrackiego (1994)). 



Powierzchnia nizin na ogół charakteryzuje się rzeźbą równinną (płaską, lekko falistą, 

falistą lub pagórkowatą). Wysokości względne są zazwyczaj niewielkie, a formy często 

rozległe. Nie jest to jednak regułą, ponieważ w pasie rzeźby młodoglacjalnej na północy 

naszego kraju morfologia terenu jest silnie urozmaicona, a deniwelacje znaczne. Ta świeżość 

form jest związana z ich młodym wiekiem. Na obszarze starszych zlodowaceń formy mają 

charakter dojrzały, a nawet osiągnęły stadium starcze inaczej określone jako zgrzybiałe. W 

dolinach zanikają wówczas załomy między dnami dolin i ich zboczami oraz między 

wierzchowinami i stokami. W rzeźbie nizin Polski zapisane są jednak fazy jej odmładzania 

wywołane istotnymi impulsami skutkującymi zmianą wysokości bazy erozyjnej. Rzeźba, w 

której zjawisko to wystąpiło kilkakrotnie ma charakter policykliczny. Dla nizin Polski, w 

okresie ostatnich 500 tys. lat, najważniejszymi impulsami tego rodzaju było nasuwanie się i 

degradacja lądolodów skandynawskich.  

 

Rys. 2. Rozmieszczenie obszarów z rzeźbą nizinną w województwie śląskim. Oznaczenia liczbowe 
określają krainy fizycznogeograficzne w podziale dziesiętnym J. Kondrackiego (1994). Obszar 

skośnie zakreskowany obejmuje strefę Płaskowyżu Rybnickiego, zaliczanego przez K. Klimka (1972) 
do Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, noszące cechy krajobrazu nizinnego. 



Na wykształcenie rzeźby powierzchni terenu mają wpływ różne czynniki, od 

litologiczno-strukturalnych związanych z podłożem do czynników działających zewnętrznie, 

a zależnych przede wszystkim od warunków klimatycznych. Rzeźba terenu może w swoisty 

sposób przechowywać informacje o minionych cyklach krajobrazotwórczych i kreujących je 

warunkach klimatycznych, które w danym miejscu już od jakiegoś czasu nie występują. 

Odczytywaniem dziejów Ziemi na podstawie cech rzeźby terenu zajmuje się geomorfologia.  

Zarówno formy polodowcowe, jak i wodnolodowcowe, np.: moreny czołowe, kemy, 

stożki sandrowe, jeziorne misy powytopiskowe zostały silnie przemodelowane przez 

późniejsze procesy geomorfologiczne zachodzące w warunkach zmieniającego się cyklicznie 

klimatu (od zimnego do ciepłego). Zanikowi uległy dawne jeziora. Dużą rolę odegrały w tym 

przekształcaniu rzeźby procesy stokowe, a szczególnie soliflukcja, erozja i akumulacja 

rzeczna, procesy eoliczne (lessotwórcze i wydmotwórcze), w jeziorach długookresowa 

akumulacja osadów organicznych i mineralnych, często niedoceniana działalność 

zoogeniczna – głównie bobrów oraz działalność antropogeniczna. Efektem kształtowania 

morfologii terenu przez różne czynniki jest rzeźba poligeniczna. 

W rzeźbie powierzchni polskich nizin dominują najczęściej faliste równiny, z 

licznymi wysoczyznami morenowymi i kemowomorenowymi, równinami sandrowymi, 

płaskimi dnami pradolin, rozległymi terasami rzecznymi, stożkami napływowymi i płytkimi 

dolinami nieckowatymi. 

W województwie śląskim obszary z rzeźbą nizinną występują w dwóch strefach: 

zachodniej – związanej z Niziną Śląską oraz południowej – związanej z Kotlinami 

Podkarpackimi Zachodnimi. 

W pierwszym przypadku rzeźba ta rozwinęła się w obrębie Doliny Małej Panwi, 

należącej do Równiny Opolskiej (518.57) oraz w obrębie Kotliny Raciborskiej (518.59). 

Dolina Małej Panwi została wypreparowana w podatnych na erozję i denudację osadach 

ilastych, tworząc obniżenie między Garbem Tarnogórskim i Progiem Woźnickim, które 

zbudowane są z odporniejszych na wietrzenie wapieni. Kotlina Raciborska jest obniżeniem o 

założeniu tektonicznym, podobnie jak wszystkie mezoregiony Kotlin Podkarpackich. W 

przypadku wszystkich wymienionych obszarów zasadnicze rysy rzeźby nizinnej wiążą się z 

działalnością lądolodu odrzańskiego i jego wód roztopowych, które to zapełniły obniżenia 

glinami morenowymi, osadami piaszczysto-żwirowymi, a niekiedy mułami i iłami 

zastoiskowymi. Z tej fazy rzeźbotwórczej w okolicach Rybnika pozostały ciągi wzniesień 

morenowych i kemowych, obniżenia po wytopieniu martwego lodu, odcinki pradolin, stopnie 

marginalnych teras kemowych z okresu degradacji lądolodu odrzańskiego. Na wszystkich 



obszarach zachowały się przemodelowane przez erozję wód płynących i działalność eoliczną 

pozostałości sandrów, a w obrębie dolin rzecznych rozległe piaszczyste terasy akumulowane 

w młodszych piętrach zimnych – warciańskim i wiślańskim. Również powierzchnie tych teras 

zostały przemodelowane przez wiatr, który utworzył duże kompleksy wydm. W Kotlinie 

Oświęcimskiej monotonna rzeźba dorzecza górnej Wisły jest w wielu miejscach związana z 

obecnością utworów lessowych. U wylotów górskich odcinków dolin rzecznych rozpościerają 

się stożki napływowe z największym – stożkiem Wisły w Chybiu. Nisko położone dna doliny 

Wisły i Odry zajmują równiny organogeniczne, w wielu miejscach przekształcone przez 

człowieka na potrzeby gospodarki stawowej. Jednym z nielicznie zachowanych obszarów o 

naturalnym charakterze jest uroczysko Rotuz koło Zabrzega, objęte ochroną rezerwatową. W 

dnach dolin rzecznych występują także starorzecza i rozległe, miąższe pokrywy madowe. 

Kilka rzek, na odcinkach o różnej długości dzięki zaniechaniu prac regulacyjnych, zachowało 

naturalnie rozwinięte ładne koryta meandrowe godne ochrony prawnej (Mała Panew, 

Bierawka, Ruda). 
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dr hab. Renata Dulias 

Rzeźba wyżynna terenu 

 

Termin wyżyna nie jest dokładnie sprecyzowany. Nazywa się w ten sposób jednostki 

regionalne wyższe od nizin i zbudowane ze skał starszego podłoża geologicznego. W 

odniesieniu do wyżyn polskich kryterium hipsometryczne, nie daje się w pełni zastosować, 

ponieważ prowadziłoby to do wielu niekonsekwencji w postaci „wyżyn” na niżu i „nizin” w 

obrębie wyżyn, toteż ważniejsze jest kryterium budowy geologicznej1. W obrębie wyżyn 

wyróżnia się części wypukłe, takie jak masywy, płaskowyże, działy, grzędy, progi, pagóry,  

oraz części wklęsłe – niecki, kotliny, rowy, padoły, obniżenia, bramy i doliny rzeczne.  

P. Migoń (2006), stosując kryteria hipsometryczno-morfograficzne, czyli uwzględniające 

zarówno wysokość bezwzględną, jak i ukształtowanie powierzchni wyróżnia wyżyny płaskie, 

wyżyny falisto-pagórkowate i płaskowyże. Według M. Klimaszewskiego (1994) w skład 

wyżyn wchodzą: 1/ płyty, 2/ obszary o rzeźbie krawędziowej, 3/ płaskowyże i płaskowzgórza, 

4/ obszary pagórkowate i pogarbione oraz 5/ obszary o budowie zrębowej. Nie ustalono 

hipsometrycznej granicy między wyżynami a górami – rozróżnia się je na podstawie 

kryteriów genetycznych – góry powstały wskutek ruchów górotwórczych, a wyżyny w 

wyniku epejrogenicznego podniesienia obszarów zrównanych oraz obszarów o budowie 

płytowej i monoklinalnej. Wyżyny zajmują znaczną część województwa śląskiego – według 

podziału fizycznogeograficznego niemal dwie trzecie jego powierzchni, a zgodnie z 

podziałem geomorfologicznym - około połowy obszaru. Występują w północnej i centralnej 

części województwa na zróżnicowanych wysokościach - od 220 do 504 m n.p.m. (Góra 

Aleksandra Janowskiego), zatem nie wszędzie są to wysokości przekraczające 

hipsometryczną granicę między nizinami a wyżynami (300 m n.p.m.). W granicach 

województwa jest położona znaczna część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, która pod względem 

geologicznym należy do monokliny śląsko-krakowskiej (część północna) oraz zapadliska 

górnośląskiego (część południowa). Rzeźba tego obszaru ma charakter strukturalny, czyli 

nawiązuje do stylu budowy geologicznej i odzwierciedla zróżnicowanie litologiczne i 

odpornościowe podłoża. Generalnie można wyróżnić trzy typy rzeźby wyżynnej w granicach 

województwa śląskiego: krawędziową, zrębową i krasową. 

 

 

                                                           
1 J. Kondracki, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, wyd. PWN, Warszawa 1969, s. 122. 



1. Rzeźba krawędziowa 

 

Północna część województwa śląskiego (Wyżyna Śląska Północna i Wyżyna 

Krakowska Północna w podziale geomorfologicznym, a Wyżyna Woźnicko-Wieluńska i 

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska w regionalizacji fizycznogeograficznej), pod względem 

tektonicznym jest monokliną. Tworzą ją skały mezozoiczne z okresu triasu i jury. Warstwy 

skalne nachylone są pod kątem kilku stopni ku północnemu wschodowi, czyli do powierzchni 

terenu dochodzą ukośnie. Skały te różnią się odpornością na procesy erozyjno-denudacyjne, 

dlatego w wyniku ich selektywnego działania w skałach mało odpornych, szybciej 

niszczonych powstały obniżenia, a wychodnie skał odpornych utworzyły progi strukturalne – 

inaczej kuesty. Rzeźba tego typu, a więc składająca się z naprzemiennie występujących 

progów i obniżeń jest nazywana krawędziową. Na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej 

występują 4 progi – ich nazwy geomorfologiczne pochodzą od wieku budujących je skał i nie 

pokrywają się z nazwami fizycznogeograficznymi. Są to, wymieniając z południowego-

zachodu na północny-wschód: Próg Środkowotriasowy (Garb Tarnogórski), Próg 

Górnotriasowy (Próg Woźnicki), Próg Środkowojurajski (Próg Herbski) oraz Próg 

Górnojurajski (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Im dalej na północny-wschód tym progi 

zbudowane są z coraz młodszych skał. Skałami progotwórczymi są wapienie, dolomity i 

piaskowce. Najbardziej wyrazistymi kuestami są obie zewnętrzne – środkowotriasowa i 

górnojurajska. Wysokość tej drugiej dochodzi do 100 m. Niszczone czoła kuest cofając się 

nierównomiernie pozostawiły na swym przedpolu tzw. góry świadki. Formy te świadczą o 

dawnym zasięgu kuesty. Na przedpolu Progu Środkowotriasowego takimi ostańcami są Góra 

Św. Doroty i Góra Gołonoska, a na przedpolu Progu Górnojurajskiego – ostańce w 

Niegowonicach, Wysokiej czy Rokitnie Szlacheckim. Takim ostańcem jest też np. wzgórze 

Jasnogórskie w Częstochowie. Między progami, w skałach mało odpornych na niszczenie, 

głównie w iłach, łupkach i marglach powstawały rozległe obniżenia subsekwentne 

wykorzystywane przez rzeki - Małą Panew, Liswartę i Wartę. Nazwy obniżeń pochodzą od 

nazw wymienionych rzek. W plejstocenie w obniżeniach tych zostały złożone osady 

polodowcowe o znacznej miąższości2. 

 

 

 
                                                           
2 R. Dulias, A. Hibszer, Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, wyd. 
Kubajak, Krzeszowice 2004, s. 25. 



2. Rzeźba zrębowa 

 

Południowa część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, położona na południe od dyslokacji 

będzińsko-krakowskiej charakteryzuje się podłożem silnie potrzaskanym uskokami. Wzdłuż 

tych nieciągłości jedne części podłoża zapadały się, a inne ulegały wyniesieniu, co 

doprowadziło do dużego morfologicznego zróżnicowania tej części Wyżyny. Rozwinęła się tu 

rzeźba zrębowa, której wyróżniającymi elementami są pagóry, garby i płaskowyże zrębowe 

np. [[Pagóry Imielińskie]], [[Garb Mikołowski]], [[Płaskowyż Murckowski]], przedzielone 

rowami tektonicznymi i kotlinami zapadliskowymi np. [[[Rów Kłodnicy|Rowem Kłodnicy]] 

czy [[Kotlina Mlecznej|Kotliną Mlecznej]]. Wzgórza zrębowe mają wysokości względne 

rzędu kilkudziesięciu metrów i zbudowane są ze skał karbońskich z czapą utworów 

triasowych. Obniżenia tektoniczne wypełnione są natomiast osadami plejstoceńskimi, a w 

niektórych rejonach - mioceńskimi i plejstoceńskimi. 

 

Fot.1 Jaskinia Ostrężnik w Potoku Złotym, Płaskowzgórze Częstochowskie (fot. R. Dulias) 



 

Fot.2 Kolumny naciekowe w Jaskini w Zielonej Górze, Płaskowzgórze Częstochowskie (fot. R. 
Dulias) 

 

Fot.3 Ostaniec skalny w Rzędkowicach, Płaskowzgórze Częstochowskie (fot. R. Dulias) 



3. Rzeźba krasowa 

 

Na wyżynach zbudowanych ze skał węglanowych, głównie wapieni i dolomitów 

dominującą rolę w kształtowaniu rzeźby mają procesy krasowe. Szczególnie intensywnie 

zachodziły one w trzeciorzędzie, w warunkach wilgotnego i ciepłego klimatu. Procesy 

krasowe wspomagane procesami erozyjnymi i denudacyjnymi prowadziły do stopniowego 

obniżania powierzchni lądu i nadania mu charakterystycznych rysów. Powstała lekko falista 

powierzchnia zrównania, „podziurawiona” lejami i kotłami krasowymi, a ponad tę 

powierzchnię wystają najróżniejszych kształtów skałki wapienne z licznymi jaskiniami. Wiek 

spłaszczeń wierzchowinowych początkowo określano na paleogeński, obecnie częściej jest 

wiązany z neogeńskim okresem degradacyjnym. Do największych form należą mogoty – 

wielkie, skaliste wzgórza o kopiastym lub stożkowym kształcie np. wzgórza zamkowe w 

Ogrodzieńcu i Olsztynie, czy Góra Zborów koło Kroczyc. Polja – płaskie obniżenia 

wyścielone osadami rzecznymi i otoczone skałami wapiennymi, których dnem, od 

wywierzyska do ponoru,  przepływa rzeka, na Wyżynie są rzadkie, np. zniszczone polje w 

Kroczycach. Do mniejszych form krasu powierzchniowego zaliczane są leje krasowe i skałki. 

Leje krasowe to najczęściej małe okrągłe formy wklęsłe o średnicy i głębokości kilku 

metrów. W północnej części Wyżyny Częstochowskiej np. w okolicach Srocka i Kusiąt, lejki 

krasowe są reprodukowane w czwartorzędowych osadach polodowcowych. Na Wyżynie 

Śląskiej (Płaskowyż Bytomski) leje krasowe są wypełnione materiałem zwietrzelinowym, 

dlatego mimo dużych rozmiarów (do 30 m głębokości i 100 m średnicy), są słabo zauważalne 

w terenie. Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby wyżyny krasowej są tzw. 

skałki, powszechne na wierzchowinie, ale występujące też w dolinach. Przybierają one 

oryginalne kształty maczug, iglic, wież, baszt i murów. Powstają w wyniku współdziałania 

procesów wietrzenia chemicznego i fizycznego oraz procesów denudacyjnych. Skałki 

zbudowane są z bardzo odpornych wapieni skalistych, dlatego mają charakter twardzielców. 

Ich głównym budulcem były biohermy – budowle węglanowe przypominające rafy, 

utworzone ze szkieletów obumarłych gąbek i sinic. Skałki szczególnie licznie występują w 

okolicach Kroczyc, Olsztyna, Złotego Potoku, Ryczowa. Powierzchnie skałek naznaczone są 

drobnymi formami krasowymi typu ospy i żłobków krasowych. Poza biohermą, czyli w 

otwartym morzu, powstawały wapienie płytowe, zdecydowanie mniej odporne na niszczenie, 

o widocznym warstwowaniu i zawierające liczne skamieniałości m.in. amonity, belemnity, 

małże. Skały te budują łagodne, faliste wzniesienia. Wynikiem współdziałania procesów 



krasowych i fluwialnych (rzecznych) są doliny krasowe – ich wyróżniającą cechą są 

częściowo skaliste zbocza i wąskie dna. Przykładem może być dolina Wiercicy, której 

początek dają obfite wywierzyska krasowe w Złotym Potoku, ale po kilku kilometrach, 

przepływ zanika i pojawia się dopiero po kolejnych kilku kilometrach biegu doliny. Jaskinie 

jurajskie są liczne, ale raczej niewielkich rozmiarów. Najdłuższą jaskinią położoną w 

granicach województwa śląskiego, a zarazem najdłuższą na całej Wyżynie Krakowskiej jest 

Jaskinia Wierna w dolinie Wiercicy – ma ona 1027 m długości. Najgłębsza jaskinia to 

Studnisko w Sokolich Górach (75,5 m). Największe systemy jaskiniowe rozwijały się w 

obrębie wapieni skalistych oraz na ich kontakcie z wapieniami płytowymi. Nacieki w 

jaskiniach jurajskich zostały w znacznym stopniu zniszczone przez turystów i podczas 

eksploatacji szpatu. Przeważają formy martwe, obecnie nie powiększające się. Procesy 

krasowe nawiązują do dolin rzecznych, dlatego obecnie jaskinie tworzą się właśnie w 

poziomie den dolin, a śladem dawnego przepływu rzek w jaskiniach są suche korytarze w 

skałkach i ich charakterystyczne wyloty tzw. okienniki, w tym najbardziej znany – Okiennik 

Wielki w Skarżycach3. Na Wyżynie Wieluńskiej rzeźba krasowa maskowana jest grubą 

pokrywą osadów plejstoceńskich. 
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dr hab. Lech Krzyżanowski 

Sejm Śląski 

 

Sejm Śląski (zwany także Śląskim Sejmem Wojewódzkim) był lokalnym 

parlamentem, formalnie funkcjonującym w latach 1922–1945 (a w praktyce jedynie do 

wybuchu II wojny światowej) i obejmującym swymi kompetencjami ówczesne województwo 

śląskie. Powołanie go do życia stanowiło konsekwencję nadania województwu śląskiemu 

autonomii. Wyrażała się ona m.in. możliwością ustanawiania w niektórych dziedzinach życia 

publicznego odrębnych praw oraz decydowania o ewentualnym zastosowaniu w 

województwie śląskim ustawodawstwa ogólnopolskiego. Rozstrzygnięcia w tych sprawach 

podejmował właśnie Sejm Śląski. 

 

Budynek, w którym od 1929 roku obradował Sejm Śląski 
 

1. Geneza 

 

Po zakończeniu I wojny światowej uległ intensyfikacji polsko-niemiecki spór o 

Górny Śląsk. Konflikt miał zarówno swój wymiar militarny (patrz: powstania śląskie), jak i 

dyplomatyczny. Na mocy art. 88 traktatu wersalskiego (z 28.VI.1919 roku), o przynależności 

państwowej Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt. W celu uzyskania w nim jak 

najkorzystniejszego rezultatu, obie rywalizujące strony utworzyły swe komisariaty 

plebiscytowe, a te zainicjowały działania propagandowe, wśród których dominowała 

obietnica zapewnienia Górnemu Śląskowi prawnej samodzielności. Sięgnięcie po ten 

argument było zrozumiałe. Polska i Niemcy bowiem nie koncentrowały się na eksponowaniu 

własnych zalet, lecz na podkreślaniu wad przeciwnika. W takich warunkach, zwłaszcza wśród 

osób o nieskrystalizowanej świadomości narodowej, wzrastało przekonanie, że niezależnie od 



wyniku plebiscytu przyszłość ich dzielnicy nie rysuje się optymistycznie. Jedyną ochroną 

wydawała się gwarancja niezależności 

prawnej. Taki sposób myślenia przyczyniał się 

w tym czasie również do wzrostu 

popularności ruchu separatystycznego, co 

także przyspieszyło decyzję o 

zaproponowaniu Górnemu Śląskowi 

autonomii. Trzeba wreszcie pamiętać, że w 

całej dzielnicy pruskiej, wśród miejscowej 

ludności polskiej panowało przekonanie, że w 

procesie integracji z II Rzecząpospolitą trzeba 

zapewnić sobie gwarancje prawnej separacji, 

by utrzymać wyższy na tym terenie poziom 

życia. W splocie omawianych czynników 

poszukiwać należy genezy autonomii 

województwa śląskiego, a co za tym idzie 

także funkcjonowania w jej ramach Sejmu 

Śląskiego. Nim doszło do ogłoszenia polskich 

przepisów o autonomii, 14.X.1919 roku 

Pruskie Zgromadzenie Krajowe uchwaliło 

ustawę, na mocy której Górny Śląsk stał się odrębną prowincją, tym samym uzyskując 

znacznie szerszy zakres samodzielności. Władze polskie chcąc osłabić propagandowy efekt 

tej decyzji, zaproponowały własne rozwiązanie. 15.VII.1920 roku Sejm Ustawodawczy 

uchwalił ustawę konstytucyjną zawierającą tzw. Statut Organiczny Województwa Śląskiego1. 

Przesądzono w nim, iż ta część Górnego Śląska, która w wyniku plebiscytu przypadnie 

Polsce, stanie się wraz ze Śląskiem Cieszyńskim odrębnym województwem (śląskim). Ono 

zaś otrzyma autonomię, a podstawowym organem władzy ustawodawczej stanie się tu Sejm 

Śląski. W chwili uchwalenia statutu organicznego, kwestia przynależności do Polski 

jakiegokolwiek fragmentu górnośląskiego obszaru plebiscytowego nie była przesądzona, toteż 

sama ustawa początkowo miała charakter czysto teoretyczny. 

                                                           
1 Dz.U. z 1920 rok Nr 73, poz. 497: 
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=39685&from=&dirids=1&ver_id=&lp=47&QI=  

Ustawę konstytucyjna Sejmu RP z 1920 roku 
zawierającą tzw. Statut Organiczny 

Województwa Śląskiego 



Dopiero w 1922 roku powstało województwo śląskie, a autonomia tego obszaru 

mogła zaistnieć w praktyce. Wówczas zaczął także funkcjonować Sejm Śląski. Początkowo 

obradował w gmachu niemieckiej szkoły zawodowej (późniejszej Akademii Muzycznej), a od 

1929 roku w nowo wybudowanym obiekcie2, o największej na owe czasy kubaturze w Polsce. 

 

2. Zasady procedowania i technika legislacyjna 

 

Sejm Śląski pochodził z wyborów powszechnych, bezpośrednich, równych, tajnych i 

stosunkowych, które formalnie miały być ogłaszane co 5 lat (art. 22 statutu organicznego). W 

rzeczywistości długość kolejnych kadencji mocno różniła się od siebie. Pierwszy Sejm Śląski 

zebrał się na swe inauguracyjne posiedzenie 10.X.1922 roku. Jego kadencja trwała aż do 

lutego 1929 roku3. Kolejne wybory miały miejsce dopiero 11.V.1930 roku (sanacja z 

powodów politycznych odwlekała moment głosowania) mimo, iż statut organiczny wymagał 

przeprowadzenia wyborów nie później niż w 75 dni od rozwiązania poprzedniego. Sejm II 

kadencji przetrwał zaledwie do 25.IX.1930 roku, gdy został rozwiązany przez prezydenta 

(Sejm Śląski nie miał prawa do samorozwiązania). 23.XI.1930 roku wybrano Sejm Śląski III 

kadencji, pracujący do 1935 roku, a 8.IX.1935 roku – IV kadencji, jak się okazało ostatniej w 

dziejach Sejmu Śląskiego. W tej kadencji, jako jedynej, liczył on 24 posłów, a po 

przyłączeniu do województwa śląskiego Zaolzia – 28. Wszystkie poprzednie składy Sejmu 

Śląskiego liczyły po 48 posłów, zgodnie z zawartą w statucie organicznym zasadą, iż jeden 

poseł powinien reprezentować 25 tys. mieszkańców. Elekcja posłów następowała według 

zasad ogólnopolskiej ordynacji wyborczej, początkowo zmienionej jedynie w odniesieniu do 

tzw. cenzusu domicylu. Posłów nie ograniczała zasada incompatibilitas, toteż mogli 

równocześnie zasiadać w parlamencie ogólnokrajowym oraz śląskim (np. Wojciech 

Korfanty). Przysługiwał im immunitet, analogicznie do uprawnień, jakimi dysponowali 

parlamentarzyści ogólnokrajowego ciała legislacyjnego. Również proces legislacyjny 

odbywał się według metody wypracowanej w Sejmie RP, oczywiście z uwzględnieniem faktu 

istnienia w autonomicznym województwie parlamentu jednoizbowego. Inicjatywa 

ustawodawcza należała do wojewody, a dalej do Śląskiej Rady Wojewódzkiej, w przypadku 

ustaw skarbowych do Rady Ministrów, a także do grupy posłów (liczącej co najmniej 5, a od 

1936 roku 3 osoby). Projekt ustawy dyskutowany był w trzech czytaniach, po czym 

poddawany głosowaniu. Akt prawny przyjęty przez Sejm Śląski podpisywał marszałek, 
                                                           
2 http://www.sbc.org.pl/publication/60089 
3 http://www.sbc.org.pl/publication/46664 



koordynujący pracę lokalnego parlamentu. Następnie podlegał opublikowaniu w Dzienniku 

Ustaw Śląskich. 

 

3. Kompetencje 

 

Tworząc zasady autonomii województwa śląskiego wybrano jego węższą formę, w 

ramach której uprawnienia władzy autonomicznej, czyli w praktyce Sejmu Śląskiego, zostały 

enumeratywnie wyliczone (w art. 4 statutu organicznego). W rezultacie, wszystko co nie było 

zastrzeżone dla Sejmu Śląskiego należało do kompetencji władzy ogólnopolskiej. Niezależnie 

od tego ograniczenia komentatorzy statutu organicznego zgodnie przyznawali, że zawarty w 

nim katalog dziedzin oddanych pod legislacyjny nadzór Sejmu Śląskiego był obszerny4. 

Należało do niego ustawodawstwo:  

• o używaniu języka polskiego i niemieckiego w służbie zewnętrznej wszelkich 

cywilnych władz i urzędów, 

• o ustroju śląskich władz administracyjnych i o samorządzie powiatowym i gminnym, 

a także sprawy dotyczące podziału administracyjnego Śląska, 

• sanitarne, w zakresie zdrowia publicznego i samorządowych urządzeń sanitarnych, z 

wyjątkiem przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych i zaraz zwierzęcych, 

• o organizacji sił policyjnych i żandarmerii, 

• o policji budowlanej, ogniowej, drogowej i o utrzymaniu dróg lądowych, 

• w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego oraz zawodowego wszelkich typów i 

stopni, 

• w sprawach wyznaniowych z wykluczeniem spraw kościelnych wchodzących w 

zakres polityki zagranicznej i kształtowanych w drodze konkordatu, 

• o pomocy socjalnej, o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa, 

• we wszystkich sprawach, których przedmiotem była ustawowa organizacja zawodowa 

rolnicza, organizacja kredytu rolniczego, komasacja gruntów, wytwórczość rolnicza i 

leśna oraz uprawianie i używanie przeznaczonych na nie obszarów, takich jak: 

leśnictwo, polowanie, rybołówstwo, chów bydła, ochrona pól (policja polowa), 

tępienie szkodników rolnych i leśnych, 

• dotyczące melioracji, 
                                                           
4 Patrz m.in. W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 2008, s. 224-232; 
K. Wolny, Autonomia Śląska. Ustawa konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego w Warszawie z 15 lipca 
1920 roku zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego, Mikołów 1920, passim. 



• dotyczące prawa wodnego, z wyjątkiem ustawodawstwa o sztucznych drogach 

wodnych, a także regulacji rzek żeglownych i granicznych, 

• o zaopatrzeniu ludności śląskiej w energię elektryczną dla celów prywatnych i 

publicznych, 

• o kolejach lokalnych oraz o komunikacji elektrycznej i motorowej, 

• przeciwko lichwie, a także ustawodawstwo przeciwdziałające spekulacji, 

• dotyczące zakładów użyteczności publicznej, wydawane w sprawie robót publicznych 

dokonywanych na koszt skarbu śląskiego oraz w sprawie dotowanych ze skarbu 

śląskiego spółek akcyjnych lub kooperatyw, 

• ustalanie dorocznego budżetu śląskiego i zatwierdzanie zamknięć rachunkowych, 

zaciąganie pożyczek wojewódzkich, zbywanie, zamiana i obciążanie nieruchomego 

majątku wojewódzkiego i przyjmowanie gwarancji finansowej przez skarb śląski. 

Zakres kompetencji Sejmu Śląskiego obejmował możliwość kształtowania przepisów 

cywilnych i karnych w dziedzinach oddanych mu pod legislacyjny wpływ. Sejm Śląski 

dysponował również uprawnieniami kontrolnymi (służyły temu interpelacje poselskie) oraz 

elekcyjnymi (wybierał 5 członków Śląskiej Rady Wojewódzkiej). Najważniejszym jego 

zadaniem było jednak tworzenie śląskich ustaw. Jak z powyższego zestawienia widać, mógł 

kształtować stan prawny zarówno w kwestiach rzutujących na codzienną egzystencję 

mieszkańców województwa śląskiego (np. problematyka języka urzędowego, szkolnictwa, 

życia religijnego), jak i czysto technicznych, nie wywołujących istotnego rezonansu 

społecznego (np. polowania, zwalczanie żebractwa). Nawet w dziedzinach oddanych pod jego 

ustawodawstwo, Sejm Śląski musiał liczyć się z obowiązującą w Rzeczypospolitej 

konstytucją, ponieważ bez żadnych ograniczeń obowiązywała ona, jako najwyższej mocy akt 

prawny, także w województwie śląskim. Pamiętając o tym zastrzeżeniu posłowie śląscy mogli 

w zakresie im podlegającym wprowadzać własne ustawodawstwo, względnie akceptować 

rozwiązania ogólnopolskie. Tym samym zyskali ogromny wpływ na kształtowanie tempa 

integracji prawnej województwa z pozostałą częścią ziem polskich. Każda własna, odrębna w 

swej treści ustawa śląska spowalniała ten proces, z kolei przyjęcie rozwiązań ogólnopolskich 

przyspieszało go. Dotychczasowe badania, mimo ciągle braku kompletnych wyników, zdają 

się potwierdzać chęć integracji z państwem polskim, jako dominującą w pracach Sejmu 

Śląskiego5. 

                                                           
5 W. Marcoń, Unifikacja województwa śląskiego z II Rzecząpospolitą, Toruń 2007, s. 301-305. 



Często wykorzystywaną przez posłów Sejmu Śląskiego metodą wpływania na 

obowiązujący w województwie śląskim stan prawny była bierność skutkująca 

pozostawieniem dotychczasowych przepisów: pruskich w części górnośląskiej oraz 

austriackich na Śląsku Cieszyńskim. Mankamentem tego rozwiązania było utrzymywanie się 

zróżnicowania prawnego wewnątrz województwa, tym niemniej wielu posłów (zwłaszcza 

reprezentantów chadecji oraz mniejszości niemieckiej) stało na stanowisku, że dotychczas 

obowiązujące na tym terenie przepisy prawne są jakościowo lepsze od analogicznych 

ogólnopolskich, a ponadto dobrze już znane miejscowej ludności. Warto je więc pozostawić 

nawet za cenę utrzymania odmienności prawnych w cieszyńskiej i górnośląskiej części. Tak 

oceniano np. przepisy kształtujące pruski i austriacki system szkolny. Co ciekawe, właśnie w 

tej dziedzinie odnotować można zmiany prawne najbardziej odróżniające województwo 

śląskie od reszty Polski. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. ustawę o celibacie nauczycielek, 

uchwaloną 26.III.1926 roku. Zgodnie z jej brzmieniem nauczycielka wychodząc za mąż 

traciła prawo wykonywania zawodu na terenie autonomicznego województwa. Nigdzie poza 

tym terenem przepis taki nie obowiązywał. 

Jedno z najważniejszych uprawnień Sejmu Śląskiego wiązało się z istnieniem 

odrębnego od ogólnopolskiego skarbu śląskiego. Tworzyły go podatki płacone przez 

podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zamieszkujące bądź prowadzące swe 

przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Część uzyskanych w ten sposób 

dochodów w postaci tzw. tangenty oddawano władzom centralnym. Niemal corocznie na tym 

tle wybuchały spory między urzędnikami autonomicznymi i państwowymi, gdyż każda ze 

stron uważała się za pokrzywdzoną sposobem podziału dochodów skarbowych. W dziedzinie 

pozafinansowej najważniejszym wyzwaniem stojącym przed posłami Sejmu Śląskiego było 

uchwalenie ustawy o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego. Nieprzypadkowo ów akt 

prawny potocznie nazywano „konstytucją śląską”, gdyż miały znaleźć się w nim 

fundamentalne rozstrzygnięcia, decydujące o funkcjonowaniu autonomicznego województwa. 

Ustawa taka w okresie międzywojennym jednak nie powstała.  

Statut organiczny nie tylko dał Sejmowi Śląskiemu możliwość uchwalania ustaw, 

lecz również zagwarantował trwałość jego istnienia. Zapewniał to art. 44, na mocy którego 

jakiekolwiek zmiany prawne ograniczające zakres autonomii, wymagały zgody Sejmu 

Śląskiego6. Urzeczywistniono w ten sposób zasadę: „nic o nas bez nas”, co sprawiło, iż 

miejscowi zwolennicy autonomii nie musieli obawiać się zamachu na nią ze strony 

                                                           
6 W. Dąbrowski, Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego, t. 1, 
Katowice 1922, s. 195. 



czynników centralnych. Dopiero po uchwaleniu konstytucji kwietniowej w 1935 roku, 

powyższą gwarancję skreślono i odtąd statut organiczny mógł zostać zmieniony wyłącznie 

decyzją Sejmu RP. Takiej inicjatywy jednak nie podjęto. W drugiej połowie lat trzydziestych 

bowiem wśród rządzących elity sanacyjnej nie było woli politycznej, by likwidować 

autonomię. 

 

4. Płaszczyzna sporów politycznych 

 

Sejm Śląski już w 1922 roku stał się widownią ostrej walki politycznej, która odtąd 

towarzyszyła mu aż do końca jego istnienia. 

Trudno byłoby wyobrazić sobie inne 

rozwiązanie, pamiętając o dużym 

rozdrobnieniu i skłóceniu górnośląskiej sceny 

politycznej. Wpływało na to, oprócz typowej 

także dla innych regionów walki partyjnej, 

zróżnicowanie narodowościowe. Spośród 

partii, które miały swych przedstawicieli w 

Sejmie Śląskim wymieńmy: Polskie 

Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji 

(posłami byli m.in. Wojciech Korfanty, 

Paweł Kempka, Edward Rybarz), Narodową 

Partię Robotniczą (m.in. Michał Grajek, 

Ignacy Sikora), Polską Partię Socjalistyczną 

(m.in. Józef Biniszkiewicz, Wiktor 

Rumpfelt), a po przewrocie majowym 

Narodowo Chrześcijańskie Zjednoczenie 

Pracy, czyli miejscową ekspozyturę ruchu sanacyjnego (m.in. Włodzimierz Dąbrowski, Józef 

Witczak). Na Śląsku Cieszyńskim niemałą popularnością cieszyło się Polskie Stronnictwo 

Ludowe „Piast”, którego przedstawicielem w Sejmie Śląskim był Jan Szuścik. Swoje partie 

mieli także miejscowi Niemcy. W Sejmie Śląskim reprezentowane były: Deutsche 

Katholische Volkspartei, później pod nazwą Deutsche Christliche Volkspartei (m.in. Eduard 

Pant, Thomas Szczeponik), Deutsche Partei (m.in. Otto Ulitz, Max Sabass), Deutsche 

Sozialistische Arbeiterpartei Polens (m.in. Johann Kowoll), a po dojściu do władzy w 

W prasie prorządowej wojewoda Michał 
Grażyński był przedstawiany jako zwolennik 

walki z "partyjniactwem" i korupcją 



Niemczech Adolfa Hitlera także tzw. Jungdeutsche Partei für Polen. Najczęściej 

pojawiającymi się tematami, wokół których na forum Sejmu Śląskiego toczyły się partyjne 

spory były: 

• autonomia 

Wśród obrońców tego rozwiązania były partie niemieckie. Chadecja, początkowo sceptyczna, 

do grona obrońców autonomii przystąpiła po przewrocie majowym. Przeciwnikami autonomii 

byli posłowie reprezentujący śląską sanację, a także miejscowa PPS. NPR nie zajmował w tej 

sprawie jednolitego stanowiska. 

• kwestia narodowościowa 

Siłą rzeczy to partie niemieckie najgłośniej domagały się szerokich praw mniejszościowych, 

zgodnie z literą i duchem konwencji genewskiej. O przestrzeganie praw mniejszościowych 

apelowała także PPS. Chadecja, przed przewrotem majowym popierająca program „łagodnej” 

polonizacji, po 1926 roku mocniej zaangażowała się w obronę praw narodowych, wkraczając 

na tej płaszczyźnie w ostry spór polityczny ze śląską sanacją. Ta ostatnia, pod wpływem 

swego lidera, wojewody Michała Grażyńskiego, prezentowała zdecydowanie antyniemieckie 

poglądy. Podzielała je także NPR. 

• stosunek do napływowych i tempa upodabniania miejscowych stosunków społecznych 

do wzorców ogólnopolskich 

Występujących na różnych płaszczyznach odrębności górnośląskich urządzeń społecznych 

broniły zarówno partie niemieckie, jak i chadecja oraz, w mniej jednoznaczny sposób, NPR. Z 

tego powodu niechętnie odnosiły się np. do zjawiska napływu na Górny Śląsk osób z innych 

dzielnic. Za jak najszybszą integracją z Polską opowiadała się natomiast PPS oraz sanacja, 

jakkolwiek ta ostatnia dostrzegała wartość regionalnej specyfiki śląskiej i taką gotowa była 

pielęgnować. 

• miejsce Kościoła katolickiego w miejscowym życiu publicznym 

Zwolennikami zdecydowanego ograniczenia roli Kościoła byli socjaliści, zarówno polscy jak 

i niemieccy. Sanacja zajmowała w tej sprawie stanowisko nacechowane pragmatyzmem, 

podobnie jak DP. Obrońcami tradycyjnie silnej pozycji Kościoła w życiu publicznym była 

natomiast chadecja, DKVP oraz, w nieco mniejszym zakresie, NPR. 

Na forum Sejmu Śląskiego dawały o sobie znać także echa ogólnokrajowych 

sporów. Wśród nich, po przewrocie majowym, przede wszystkim walka o kształt ustrojowy 

państwa i o zakres ochrony praw obywatelskich, a przez cały okres międzywojenny m.in. o 

właściwy kierunek polityki gospodarczej. Aż do 1935 roku najsilniejszy klub parlamentarny 



w Sejmie Śląskim tworzyli posłowie chadeccy. Z ich grona wywodził się więc marszałek, 

którym był Konstanty Wolny. W Sejmie Śląskim IV kadencji przewagę uzyskali posłowie 

sanacyjni7, a marszałkiem wybrano Karola Grzesika z tego ugrupowania. Po wybuchu II 

wojny światowej, mimo, iż formalnie autonomia śląska nie została uchylona, Sejmu Śląskiego 

oczywiście nie zwoływano. Oficjalnie uchylenie autonomii, a tym samym zakończenie bytu 

Sejmu Śląskiego dokonało się 6 maja 1945 roku, po wydaniu ustawy konstytucyjnej Krajowej 

Rady Narodowej o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego (Dz.U. Nr 17, 

poz. 92). Jej zgodność z prawem jest współcześnie kwestionowana. 
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Anna Gudzik 

Seminaria duchowne 

 

1. Seminarium duchowne we Wrocławiu 

 

Realizując uchwały soboru trydenckiego (1545-1563), bp Kasper z Łagowa  - przy 

współudziale kapituły katedralnej - w październiku 1565 r. utworzył seminarium duchowne 

we Wrocławiu; jedno z pierwszych na ziemiach niemieckich. Jego rektorem został ks. Teodor 

Lindanus. Początkowo alumni na wykłady uczęszczali do kościoła św. Marcina, mieszkali zaś 

w jedynym z budynków kapitulnych. W 1575 r. bp Marcin Gerstman przeniósł seminarium do 

Nysy; co miało zapobiec szerzeniu się wpływów protestanckich. Tam formacją duchową i 

intelektualną kleryków zajmowali się jezuici. Niektórzy ze studentów formację kapłańską 

pobierali również w Henrykowie. Do Wrocławia młodzież studiująca teologię powróciła w 

1657 r.; po zakończeniu wojny 30-letniej (1618-1648). Od 1676 r. seminarzyści mieszkali 

przy ul. Św. Marcina 14, w domu Johanna Brunettiego; wykłady zaś odbywały się w 

kolegium jezuickim. W 1702 r. przeniesiono je do dwuwydziałowej Akademii 

Leopoldyńskiej; a od 1811 r. prowadzono je natomiast na Wydziale Teologii Katolickiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Postępy protestantyzmu przyczyniły się do zmniejszenia liczby duchownych na 

terenie biskupstwa wrocławskiego. W 1586 r. na obszarze całej diecezji było ich zaledwie 

160. Dlatego bp Elias Daniel Sommerfeld postanowił stworzyć własny ośrodek formacji 

księży. Dzięki m.in. wsparciu hr. Anny Marii von Hatzfeldt – na ten cel przeznaczyła część 

majątku rodzinnego – w 1742 r. wybudowano we Wrocławiu nowy gmach seminarium 

(alumnat). Sam budynek w kolejnych wiekach był wielokrotnie rozbudowywany i 

przebudowywany; aby ostateczny kształt uzyskać w 1930 r. Decyzją bp Neuburga 

dotychczasowe seminarium zostało połączone z nowym, jako Alumnatu seu Collegium 

clericorum. Zarządzała nim kapituła katedralna, biskup zaś czuwał nad wychowaniem 

alumnów oraz kwestiami związanymi z prawem kanonicznym. Regulowały to statuty 

seminaryjne opracowane przez bpa Eliasa Daniela Sommersfelda. Zgodnie z nimi przyszli 

duchowni studiowali filozofię i teologię w kolegium jezuickim, zaś formację ascetyczną i 

religijną pobierali w alumnacie1. Do 1918 r. studia teologiczne trwały siedem semestrów; a 
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kończył je ustny egzamin przed komisją powołaną przez biskupa, a składającą się profesorów 

wydziału teologicznego, dyrektora alumnatu i kanonika delegata. W 1814 r. jej skład i zasady 

pracy opracował bp Joseph von Hohenlohe. Regulamin został zmodyfikowany w 1828 r. i na 

jego podstawie komisja przyjmowała kandydatów aż do 1888 r. Zgodnie z zarządzeniem bp 

Koppa przyszli duchowni pierwszy egzamin z teologii – obejmował filozoficzno-teologiczną 

propedeutykę, apologetykę, patrologię i historię Kościoła, hermeneutykę, wprowadzenie do 

Pisma Św., egzegezę Starego i Nowego Testamentu, archeologię - zdawali po 4 semestrach.  

Po 6 semestrach  obowiązywał egzamin z dogmatyki, teologii moralnej, pastoralnej i liturgiki; 

prawa kanonicznego; prawa małżeńskiego, homiletyki. Egzaminy z całości materiału 

odbywały się po zakończeniu studiów, w odstępach kilku lub kilkunastodniowych. Bowiem w 

czasie ich trwania każdy student sam tworzył program studiowania. W każdym kolejnym 

semestrze samodzielnie wybierał  wykłady, w których chciał uczestniczyć. Nad prawidłowym 

przebiegiem studiów natomiast czuwał dziekan Wydziału Teologicznego oraz dyrektor 

książęco-biskupiego konwiktu, w którym studenci mieszkali. Następnie kandydaci do 

kapłaństwa, aby bezpośrednio przygotować się do pracy duszpasterskiej wstępowali do 

alumnatu. Czas pobytu tutaj na początku XIX wieku obejmował ok. pół roku. Następnie 

zgodnie w z sugestiami ks. Josepha Sauera w 1844 r. wydłużono go do roku – od 

października do czerwca. Alumni seminarium wrocławskiego dzielili się na komensalistów i 

fundatystów. Ci pierwsi swój pobyt w alumnacie opłacali z własnych funduszy. Pomagali 

również mniej zamożnym kolegom poprzez udzielanie niewielkich jednorazowych wsparć w 

ramach Towarzystwa Bratniej Pomocy. Dla drugiej grupy powstała natomiast fundacja 

stworzona przez ks. Franza Laubego, proboszcza kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. Jej 

kapitał jednak nie był zbyt wielki i pozwalał na utrzymanie jedynie dwóch lub trzech 

alumnów. Stąd też fundatyści korzystali najczęściej z procentów od różnych fundacji i 

prebend. 

Po wstąpieniu w progi alumnatu wrocławskiego kandydaci do kapłaństwa 

rozpoczynali 14-dniowe rekolekcje połączone ze spowiedzią generalną. To miało im 

uświadomić obowiązki, problemy i sens stanu, który wybierali. Ponadto po Wielkanocy miały 

miejsce rekolekcje 8-dniowe, zaś przed feriami 3-dniowe. Podobnie 3-dniowe rekolekcje 

organizowano przed święceniami subdiakonatu oraz prezbiteratu. Alumni codziennie 

uczestniczyli we mszy św. oraz w licznych nabożeństwach. Trzy razy w ciągu dnia zbierali 

się też na wspólną modlitwę oraz powinni byli przeznaczać czas na prywatną medytację. 
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Alumnom zalecano czytani Pisma Św. oraz w czasie posiłków wyznaczonych lektur. Te 

wszystkie zasady były zawarte w regulaminie  - Statuta seminaria clericalis Vralislaviensis -w 

1842 r. na nowo opracowanym przez ks. Josepha Sauera. Sam program wychowania 

wewnętrznego w alumnacie wrocławskim nawiązywał do tego obowiązującego w 

seminariach jezuickich. 

Studenci teologii brali aktywny udział w życiu uniwersyteckim. Wielu z nich 

należało do polskich – zarówno jawnych, jak i tajnych -  organizacji akademickich; z których 

najsłynniejsze było Towarzystwo Literacko-Słowiańskie. Z kolei w 1863 r. powstało 

stowarzyszenie – Towarzystwo Polskich Górnoślązaków – skupiające kleryków 

pochodzących z Górnego Śląska. W ślad za nim w 1880 r. założono Towarzystwo 

Górnośląskie oraz w 1892 r. Towarzystwo Naukowe Akademików Górnoślązaków. W 1895 r. 

w konwikcie biskupim powstało też Kółko Polskie, którego podobnie jak pozostałych 

organizacji podstawowym celem było pielęgnowanie języka polskiego. W środowisku 

studenckich studentów we Wrocławiu istniały też Koło Braterskie „Zet” oraz Grupa 

Narodowa „Swoi”.     

W kwietniu 1876 r.- w związku z zaistniałą wówczas sytuacją polityczną - 

wrocławski alumnat i konwikt zostały zamknięte. Stąd też kandydaci do kapłaństwa z diecezji 

wrocławskiej zaczęli się udawać na studia do Pragi, Rzymu, Regensburga; czasem również do 

seminariów w Bawarii i USA. Ponowne otwarcie alumnatu we Wrocławiu umożliwiła 

dopiero ustawa z 14 kwietnia 1886 r.  W październiku tegoż roku rektorem został  

ks. Ferdynand Speil. W alumnacie znalazło się wówczas 26 kleryków.  

Po zakończeniu działań II wojny światowej seminarium zostało otwarte 8 

października 1947 r. Naukę rozpoczęło wówczas 24 alumnów. W 1968 r. we Wrocławiu 

został erygowany Papieski Wydział Teologiczny2. 

 

2. Widnawa 

 

W wyniku wojen śląskich (1740-1756) znaczna część Śląska znalazła się w 

granicach Prus. Na terytorium Austrii pozostały nadal południowa część biskupstwa nyskiego 

i księstwo cieszyńskie należące do diecezji wrocławskiej. Cesarzowa Maria Teresa nie 

wyraziła zgody na to, aby kapłani z austriackiej części diecezji wrocławskiej kształcili się w 
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seminariach pruskich. Dlatego w 1785 r. – przy aprobacie bp wrocławskiego – cesarz Józef II 

założył seminarium duchowne na terenie klasztoru norbertańskiego w Hradyszczu. Mogło 

ono przyjąć 24 kleryków, którzy studiowali na Wydziale Teologicznym uniwersytetu w 

Ołomuńcu. U podwalin tegoż znajdowało się  3-klasowe jezuickie gimnazjum założone w 

1566 r. i w 1574 r. podniesione do rangi akademii filozofii i teologii. Seminarium w 

Hradyszczu istniało zaledwie 5 lat; a po jego likwidacji kleryków umieszczono w dawnym 

ołomunieckim klasztorze dominikanów. Problemem kształcenia duchownych przebywających 

poza granicami Niemiec, a należącymi do diecezji wrocławskiej zainteresował się kard. 

Georg Kopp. Hierarcha rozpoczął budowę seminarium; na którego lokalizację przyjęto 

Widnawę. Tutaj bowiem już od 1871 r. istniało gimnazjum działające pod patronatem biskupa 

wrocławskiego. Książęco-Biskupie Seminarium Duchowne diecezji wrocławskiej w 

Widnawie otwarto 16 października 1899 r.; chociaż sam budynek do użytku oddano dopiero 

w 1902 r. W pierwszym roku studia rozpoczęło tutaj 21 alumnów, którzy naukę pobierali 

przede wszystkim w j.łacińskim. Ponadto dogmatykę, etykę i prawo wykładano w 

j.niemieckim. Zgodnie z zaleceniami kard. Koppa na uczelni posługiwano się także j.polskim 

i j.czeskim. Stąd seminarium w Widnawie oprócz biblioteki liczącej 20 tys. wolumenów 

posiadało także trzy biblioteki narodowe – polską, niemiecką i czeską. Dysponowało także 

tzw. biblioteką pauperum posiadającą podręczniki oraz pomoce naukowe dla najuboższych 

studentów. Sami klerycy płacili miesięcznie jedynie 40 koron, opłacając tym samym koszty 

posiłków. Funkcję kolejnych rektorów widnawskiego seminarium pełnili: ks. dr Rudolf 

Buchwald (1899-1905), ks. dr Leonard Stampfl (1905-1925), ks. dr Josef Fischer (1925-

1932), ks. dr Ludwik Wrzoł (1932-1938), ks. dr Paul Kirchner (1938-1945). 

Około 1927 r. na terenie seminarium w Widnawie zostało założone Koło Polskich 

Teologów. Alumni do niego należący  chcieli doskonalić swoje umiejętności posługiwania się 

językiem polskim; po to aby lepiej spełniać swoje obowiązki duszpasterskie wśród Ślązaków. 

W 1930 r. koło liczyło 19 osób. 

W sierpniu 1940 r. zabudowania seminaryjne zajęło niemieckie wojsko. Przed dwa 

lata funkcjonował tutaj obóz jeniecki dla francuskich oficerów; potem urządzono szpital. W 

1944 r. budynek seminarium spłonął. W tym samym czasie dotychczasowi użytkownicy 

przebywali w klasztorze ss. boromeuszek. 19 marca 1945 r. - po wyjeździe wykładowców i 

alumnów w czasie wiosennej przerwy świątecznej – ostatecznie zawieszono działalność 

seminarium duchownego w Widnawie. Po zakończeniu działań wojennych w budynkach 



poseminaryjnych urządzono najpierw magazyn; potem szkołę kolei czechosłowackich; 

ostatecznie zaś zostały opuszczone3. 

 

3. Seminarium Duchowne w Krakowie 

 

W zmieniającej się sytuacji politycznej na Górnym Śląsku -  w marcu 1921 r. - grupa 

polskich kleryków, do tej pory studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim, przybyła do 

Krakowa, aby tam  kontynuować studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Ostatecznie nowy rok akademicki 1921/22 rozpoczęło tutaj 5 alumnów, 

którzy zamieszkali u karmelitów; potem zaś w Kolegium Jezuitów. Początkowo opiekę nad 

nimi sprawowali ks. Wawrzyniec Pucher i ks. Franiszek Ścigała. Kwestię kształcenia polskich 

teologów w specjalnej uchwale 27 lutego 1922 r. podjęła także Naczelna Rada Ludowa. 

Skłaniała się ona do tego, aby umożliwić studentom uczącym się dotąd we Wrocławiu 

kontynuowanie nauki na wydziałach teologicznych w Krakowie, Poznaniu lub Lwowie. 

Uważała też, że z czasem należy rozważyć kwestię utworzenia własnego seminarium 

duchownego. W dwa lata później – 11 grudnia 1924 r. – kard. Gaetani Bisleti, prefekt 

Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów wystosował pismo do ks. Augusta Hlonda, w 

którym polecał jak najszybsze założenie seminarium w Katowicach. W planach 

Administratora Apostolskiego było ukończenie budowy gmachu do końca 1925 r. Jednak 

diecezja nie posiadała odpowiednich funduszy. Po wielu negocjacjach odpowiedniej pożyczki 

na budowę udzielił dopiero Sejm Śląski. Gmach seminarium duchownego w Krakowie – 

zdaniem bpa Lisieckiego były tam lepsze warunki do studiowania – został oddany do użytku 

w październiku 1927 r. Budynek zaprojektowali architekci Zygmunt Gawlik oraz Franciszek 

Mączyński i mógł on pomieścić od 120 do 160 studentów. Jego poświęcenie nastąpiło 28 

listopada 1929 r.   

Pierwszym przełożonym w seminarium został o. Władysław Lohn. 1 października 

1924 r. w pełnieniu tej funkcji zastąpił go ks. Stanisław Maśliński. Nadzór zaś nad 

seminarium sprawował biskup oraz powołane przez niego komisje – dla karności, zarządu 

majątku, biblioteki seminarium duchownego. W 1927 r. w gronie wychowawców 

seminaryjnych pojawili się: ks. Rudolf Pszczółka (prefekt), ks. Józef Christoph oraz ks. Karol 

Rzychoń CM i ks. Walerian Jasiński (ojcowie duchowni). W 1935 r. zarząd seminarium 

przejęli księża ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo: ks. Wilhelm Szymbor 

                                                           
3 J. Myszor, dz. cyt., s.124-126; H. Olszar, dz. cyt., s.250-251. 



(rektor),  ks. Jan Sinka (ojciec duchowny), ks. Franciszek Śmidoda oraz ks. ks. Michał 

Godziek (prefekci).  

Podczas II wojny światowej działalność Śląskiego Seminarium Duchownego w 

Krakowie została zawieszona. Budynek seminarium przejęła niemiecka policja. Po 

zakończeniu działań wojennych do częściowo zniszczonego gmachu powrócili klerycy.  

W 1955 r. kierownictwo seminarium na powrót znalazło się w rękach duchowieństwa 

diecezjalnego. Nowym rektorem został ks. Jan Stroba (1955-1958). Kolejno funkcję tę pełnili: 

ks. Franciszek Jerominek (1958-1968), ks. Stanisław Szymecki  (1968-1978), ks. Stefan 

Cichy (p.o 1978-1980) i (1980-1992), ks. Jacek Wojciech (1992-2001), ks. Józef Kupny 

(2001-2005), ks. Jerzy Paliński (2005-2013), ks. Marek Panek (od 2013 r.).  

3 listopada 1980 r. siedziba Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego została 

przeniesiona z Krakowa do Katowic. Seminarium zostało umieszczone w budynku dawnego 

Gimnazjum św. Jacka. Studia teologiczne początkowo nadzorował tutaj Wydział Teologiczny 

w Krakowie; następnie zaś Papieska Akademia Teologiczna. 27 marca 1998 r. abp Damian 

Zimoń oraz prof. Tadeusz Sławek, rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisali Porozumienie w 

sprawie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Dawało ono klerykom Wyższego 

Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach możliwość studiowania na Uniwersytecie 

Śląskim oraz przewidywało korzystanie przez studentów UŚ z biblioteki seminaryjnej. Po 

uzyskaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski abp Zimoń 22 kwietnia 1999 r. zwrócił się z 

formalnym wnioskiem do rzymskiej kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. 9 sierpnia 

2000 r. erygowała ona Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

przenosząc studium teologii z WŚSD na Wydział Teologiczny. Równocześnie arcybiskup, 

metropolita katowicki został wielkim kanclerzem tegoż wydziału. Natomiast uchwała Senatu 

Uniwersytetu Śląskiego powołująca Wydział Teologiczny została powzięta 7 listopada 2000 

r. Nowy gmach WTL-u 12 października 2004 r. został poświęcony przez kard. Zenona 

Grocholewskiego, prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Seminariów i 

Instytutów Naukowych4. 

 

 

 

                                                           
4 J. Myszor, Historia Diecezji Katowickiej, Katowice 1999, s.117-127; Tenże, Kościół na Górnym 
Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej, Katowice 2009, s. 90-91; H. Olszar, dz. 
cyt., s. 253-282; H.Olszar, J.Kiedos, Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w 
Katowicach, „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne”, T. 15: 1982, s. 43–58; http://www.encyklo.pl 
www.encyklo.pl [odczyt 16.08.2013] 
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dr hab. Jolanta Burda 

Surowce mineralne 

 

Surowce mineralne to wydobyte ze złoża kopaliny użyteczne, mające zastosowanie 

w gospodarce. Województwo śląskie odgrywa bardzo ważną rolę w ogólnej produkcji 

surowców mineralnych Polski. Występujące na terenie województwa śląskiego surowce 

mineralne można zaliczyć do pięciu zasadniczych grup. Są to: „surowce energetyczne” (złoża 

węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu ziemnego i torfu), „surowce chemiczne” (sól 

kamienna, gipsy i siarka), „rudy metali” (złoża rud cynku i ołowiu, rudy molibdenowo-

wolframowo-miedziowe, rudy żelaza), „surowce skalne” (piaskowce, wapienie, margle, 

dolomity, piaski, żwiry, kopaliny ilaste) oraz „wody lecznicze.” 

 

1. Surowce energetyczne 

 

1.1. Węgiel kamienny 

 

Węgiel kamienny - węgiel kopalny zawierający od 78% do 92% pierwiastka węgla. 

Ma barwę czarną. Jest zwarty, jego twardość wynosi 2,0 do 2,5, a gęstość od 1,16 do 1,6 

g/cm3 (średnia 1,3 g/cm3). Węgiel kamienny należy do węgli humusowych, niejednorodnych 

w swej strukturze, stanowiących mieszaninę kilku odmian petrograficznych (różniących się 

twardością i połyskiem), tworzących pojedyncze pasma. Należą do nich: 

• fuzyn - węgiel włóknisty, 

• duryn - węgiel matowy, 

• klaryn - węgiel półbłyszczący, 

• witryn - węgiel błyszczący. 

W granicach obszaru województwa śląskiego położona jest zdecydowana większość 

złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Są to największe złoża 

w Polsce i jedne z większych w Europie. Eksploatacja węgla kamiennego na obszarze 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  jest prowadzona od ponad 250 lat. Maksymalny jej 

rozwój przypadał na lata 70-te XX wieku. W polskiej części zagłębia wydobywano wtedy 

ponad 200 mln ton węgla rocznie. Od roku 1990, w wyniku rozpoczętej restrukturyzacji 

górnictwa, liczba kopalń systematycznie malała. Obecnie eksploatowane złoża zajmują około 

1 106 km2, a wydobycie wynosi ok. 65 mln ton węgla rocznie (Rys. 1). Węgle eksploatowane 



w GZW są zróżnicowane pod względem stopnia uwęglenia. Największą część zasobów 

tworzą węgle energetyczne (typy 31-32), w mniejszej ilości występują węgle koksujące (typy 

34-36), znane są również węgle chude i antracytowe (typy 38 i 41) oraz antracyty (typ 42). 

Główne typy węgla kamiennego z krótką charakterystyką i zastosowaniem przedstawiono w 

Tabeli 1. 

 

Rys.1.  Rozmieszczenie złóż węgla kamiennego w GZW (Jureczka i in. 2009) 1 – złoża zaniechane 
(zakreskowane – złoża skreślone z rejestru), 2 – złoża eksploatowane, 3 – złoża 

niezagospodarowane (zakreskowane – złoża skreślone z rejestru zasobów). 
 

Typ węgla Wyróżnik Zawartość 
części 

lotnych 
V% 

Charakterystyka Główne 
zastosowanie 

Węgiel 
płomienny 

31 powyżej 28 Duża zawartość części 
lotnych, brak lub słaba 
zdolność spiekania oraz 
silnie świecący i długi 
płomień 

Wykorzystywany w 
piecach domowych, 
przemysłowych i 
generatorach 

Węgiel 
gazowo - 
płomienny 

32 powyżej 28 Duża zawartość części 
lotnych i średnia zdolność 
spiekania 

Znalazł 
zastosowanie w 
piecach domowych i 
przemysłowych oraz 
uwodornianiu i 



wytlewaniu 
(niskotemperaturowe 
odgazowanie stałych 
paliw) 
 

Węgiel 
gazowy 

33 powyżej 28 Duża wydajność smoły i 
gazu, znaczna spiekalność 

Używany jest w 
wytlewaniu, 
gazownictwie i 
koksownictwie. 

Węgiel 
gazowo-
koksowy 

34 powyżej 28 Duża wydajność smoły i 
gazu, duża spiekalność, 
średnie ciśnienie 
rozprężania 

Stosuje się go w 
koksownictwie i 
gazownictwie 

Węgiel 
ortokokso
wy 

35 od 20 do 31 Średnia zawartość części 
lotnych, dobra spiekalność, 
duże ciśnienie rozprężania 

Wykorzystywany 
jest w procesie 
produkcji  koksu 
metalurgicznego 

Węgiel 
metakokso
wy 

36 od 14 do 28 Duże ciśnienie rozprężania i 
dobra spiekalność 

Stosowany jest w 
produkcji koksu 
odlewniczego 

Węgiel 
semikokso
wy 

37 od 14 do 28 Mała zawartość części 
lotnych, średnie ciśnienie 
rozprężania i słaba 
spiekalność 

Wykorzystywany 
jest jako dodatek 
schładzający wsad 
węglowy 

Węgiel 
chudy 

38 od 14 do 28 Brak lub bardzo słaba 
spiekalność, niewielka 
zawartość części lotnych i 
krótki płomień 

Znalazł 
zastosowanie w 
budowie pieców 
domowych, 
przemysłowych i 
generatorów 

Węgiel 
antracytow
y 

41 od 10 do 14 Mała zawartość części 
lotnych, nie  posiada 
zdolności spiekania 

Węgiel na mieszanki 
do produkcji koksu; 
węgiel energetyczny 
do palenisk 
specjalnych oraz 
produkcji paliwa 
bezdymowego 

Antracyt 42 od 3 do 10 Bardzo niewielka ilość 
części lotnych, nie posiada 
zdolności spiekania 

Stosowany jest 
podobnie jak węgiel 
antracytowy jako 
paliwo specjalne 

Metaantra
cyt 

43 do 3 Bardzo mała zawartość 
części lotnych, nie posiada 
zdolności spiekania 

..................... 

Tabela 1. Typy węgla kamiennego według Polskiej Normy. 
 

 

 



1.2. Węgiel brunatny 

 

Węgiel brunatny - węgiel kopalny zawierający 65% do 78% pierwiastka węgla. 

Barwę ma brunatną lub czarną. Odmiany czarne różnią się od węgla kamiennego rysą, która 

w przypadku węgla brunatnego jest zawsze brunatna, a węgla kamiennego czarna. Rozróżnia 

się kilka odmian węgla brunatnego: 

• węgle twarde (subbitumiczne), charakteryzujące się dużą zwięzłością i kalorycznością 

(4165-5700 kcal/kg), wśród nich wyróżnia się węgle błyszczące (podobne do węgli 

kamiennych) oraz matowe, 

• węgle miękkie - mniej zwięzłe, po wysuszeniu łatwo rozsypujące się na małe kawałki, o 

niższej kaloryczności (poniżej 4165 kcal/kg), obejmujące węgle ziemiste i łupkowe, 

• węgle ksylitowe (węgle lignitowe, lignity) odznaczające się wyraźnie zachowaną 

strukturą drewna. 

Na obszarze województwa śląskiego twardy węgiel brunatny występuje w utworach 

dolnej jury w tzw. warstwach blanowickich (okolice Zawiercia). Warstwy te mają miąższość 

około 30 metrów. Zbudowane są głównie z iłowców i mułowców z wkładkami piaskowców. 

Charakterystyczną cechą tych utworów jest występowanie uwęglonego detrytusu roślinnego 

oraz  pokładu węgla brunatnego, zwanego blanowickim. Pokład węgla jest dwuławicowy. 

Ławica dolna ma miąższość 0,9 – 1,1, m, natomiast górna 0,2 – 0,3 m. Głębokość 

występowania pokładu węgla jest zmienna i wynosi od 4 do 35 metrów (Gabzdyl i Gorol 

2008). Węgiel blanowicki był eksploatowany od połowy XVIII wieku aż do 1956 roku.  

Eksploatację przerwano wskutek wyczerpania się zasobów oraz zbyt dużej konkurencyjności 

węgla kamiennego.  

W utworach miocenu, pomiędzy Gliwicami a Kędzierzynem Koźlem, stwierdzono w 

otworach wiertniczych cienkie wkładki węgla brunatnego miękkiego (lignitu), występującego 

w warstwach kłodnickich i kędzierzyńskich. Pokłady te nie mają znaczenia gospodarczego. 

 

1.3. Torf 

 

Torf - skała osadowa złożona z masy organicznej i mineralnej znajdująca się w 

pierwszym stadium uwęglenia. Do procesu powstania torfu wymagany jest wysoki poziom 

wód gruntowych i niewielki dopływ powietrza. W stanie naturalnym ma barwę brunatną, 

niekiedy czarną. Zależnie od rodzaju dominujących szczątków roślinnych rozróżnia się torf: 

turzycowy, trzcinowy, mszysty, drzewny i torfowcowy. Ze względów na cechy genetyczne 



wyróżnia się torfy: niskie, wysokie i przejściowe. Najbardziej zasobne w składniki pokarmowe 

są torfy typu niskiego występujące w dolinach rzek, w obniżeniach terenowych oraz na 

brzegach jezior. Torfy typu wysokiego są ubogie w składniki pokarmowe i występują na 

wododziałach, natomiast torfy przejściowe charakteryzują się cechami obu typów łącznie. 

Na obszarze województwa śląskiego występuje niewielka ilość torfowisk. Na 

południowym brzegu Zbiornika Goczałkowskiego występuje enklawa torfowiska wysokiego, 

na którym utworzono rezerwat przyrody Rotuz. We wsi Góra (Gmina Miedźna) znajduje się 

torfowisko niskie Zapadź. Borowinę (torf leczniczy) eksploatuje się w Ustroniu, w okolicach 

Czechowic-Dziedzic, Goczałkowic-Zdroju i w Zabłociu. 

 

1.4. Gaz ziemny 

 

Gaz ziemny - mieszanina lotnych węglowodorów z domieszką dwutlenku węgla, tlenu 

i azotu, niekiedy helu. Rozróżnia się dwa rodzaje gazu ziemnego: gaz suchy złożony głównie z 

metanu (ponad 90% CH4) i gaz mokry zawierający obok metanu również inne węglowodory 

(etan, propan, butan). Wartość opałowa gazu ziemnego wynosi ponad 35 000kJ/m
3
. 

Znaczenie przemysłowe ma gaz ziemny (metan pokładów węgla - MPW) 

występujący w utworach węglonośnych karbonu górnego. Udokumentowane zasoby MPW 

występują w 51 złożach znajdujących się na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Gazonośne są porowate piaskowce warstw porębskich, siodłowych i rudzkich. Według 

ostatnich badań geologiczne zasoby prognostyczne i perspektywiczne metanu pokładów 

węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oceniane na koniec 2009 r. wynoszą około 107 

mld m3 (Kwarciński 2011). Największe zasoby bilansowe metanu udokumentowano w 

kopalniach: Budryk, Murcki i Wesoła. Natomiast największe wydobycie uzyskują kopalnie 

Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Pniówek i Krupiński (Gabzdyl i Gorol 2008).  

Gaz ziemny występuje na terenie województwa śląskiego w zapadlisku 

przedkarpackim, w utworach miocenu, w  tzw. przykarpackiej strefie gazonośnej. Od 1908 

roku jest eksploatowane złoże w Dębowcu, znajdujące się na głębokości 680 metrów. Zasoby 

wydobywalne wynoszą 12,4 mln m3, natomiast wielkość wydobycia około 4 mln m3/rok 

(Gabzdyl i Gorol 2008). 

 

 

 

 



2. Surowce metaliczne 

 

2.1. Rudy cynku i ołowiu 

 

Obszarem występowania złóż rud cynku i ołowiu o znaczeniu przemysłowym jest 

północne i północno-wschodnie obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Znaczenie 

przemysłowe mają głównie rudy związane z tzw. dolomitami kruszconośnymi środkowego 

triasu (wapienia muszlowego), występujące w rejonie Bytomia i Zawiercia.  Główny poziom 

rudonośny występuje najczęściej w dolomitach, na pograniczu warstw gogolińskich i 

górażdżańskich. Bytomski rejon złóż rud Zn-Pb ma jedynie znaczenie historyczne. 

Wydobycie prowadzono tu od wielu wieków. Po wojnie eksploatację prowadzono w 5 

kopalniach. Ostatnią kopalnię rud cynkowo-ołowiowych (Orzeł Biały w Brzezinach Śląskich) 

zamknięto 1990 roku, głównie z uwagi na tlenkowy charakter rud, które uznano za 

nieprzemysłowe. 

Złoża rejonu zawierciańskiego nie były dotychczas eksploatowane. Najzasobniejsze 

złoże Zawiercie I zawiera około 34 mln t rudy o zawartości 4,2 % Zn i 2,4 % Pb (Gabzdyl i 

Gorol 2008).  Pozostałe złoża oraz czynne kopalnie rud cynku i ołowiu znajdują się poza 

obszarem województwa śląskiego. 

 

2.2. Rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe 

 

Złoże rud molibdenowo-wolframowych z miedzią  występuje w północno-

wschodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (okolice Zawiercia) w strefie 

kontaktu bloku małopolskiego z blokiem górnośląskim, wzdłuż strefy tektonicznej Hamburg-

Kraków (złoże Myszków).  Jest to złoże typu porfirowego Mo-W-Cu. Mineralizacja rudna ma 

charakter sztokwerku (systemu żył kwarcowych) zawierającego impregnacyjno-żyłkowe 

okruszcowanie siarczkowo-tlenkowe, związane z waryscyjskim magmatyzmem 

granitoidowym. Głównymi minerałami kruszcowymi są: chalkopiryt, piryt, molibdenit, szelit, 

galena, bornit oraz minerały bizmutu. Stwierdzono tu także występowanie podwyższonych 

zawartości złota, srebra, selenu, telluru i renu. Zasoby bilansowe molibdenu oszacowano na 

ok. 0,295 mln t, wolframu na 0,238 mln t i miedzi na 0,8 mln t oraz zasoby pozabilansowe w 

ilości 0,298 mln t Mo, 0,212 mln t W i 0,771 mln t Cu (Szuflicki i in., 2013). Jak dotychczas 

rudy Mo-W-Cu nie były przedmiotem eksploatacji. 



 

Rys. 2. Występowanie wybranych kopalin na obszarze województwa śląskiego 
 

2.3. Rudy żelaza 

 

Rudy żelaza występują w utworach karbonu i triasu wypełniających nieckę 

górnośląską oraz w skałach fliszu karpackiego. W utworach górnego karbonu występują 

syderyty ilaste oraz sferosyderyty zawierające około 35% Fe. Sferosyderyty to spłaszczone 

buły syderytu (węglan żelaza) o średnicy do 50 cm, natomiast syderyty ilaste tworzą 

nieregularne wkładki o grubości 10-30 cm. Rudy żelaza występują najczęściej w warstwach 



rudzkich, załęskich i orzeskich. Karbońskie rudy żelaza były eksploatowane głównie w 

drugiej połowie XIX wieku, w płytkich kopalniach w okolicy Orzesza, Łazisk i Mikołowa.  

W okolicach Tarnowskich Gór i Bytomia, ruda żelaza tworzyła gniazda w utworach 

węglanowych triasu. Ruda limonitowa (żelaziak brunatny) występowała w zagłębieniach 

krasowych, wzdłuż wychodni triasu kruszconośnego. Eksploatowano ją m.in. w Miasteczku 

Śląskim i w Bytomiu-Bobrownikach.  

Złoża karpackie występują w formie sferosyderytów, zawierających 26% Fe, w 

czarnych iłołupkach kredowych i zielonych iłołupkach eoceńskich. W rejonie Ustronia, 

Cisowicy, Lesznej i Górek eksploatowano rudę występującą w formie pokładów o grubości 5 

– 20 cm w łupkach cieszyńskich i wierzchowskich, natomiast w rejonie Istebnej – w łupkach 

istebniańskich. Złoża karpackie zostały prawie całkowicie wyczerpane (Gabzdyl i Gorol 

2008). 

 

3. Surowce chemiczne 

 

3.1. Sól kamienna 

 

Sole kamienne występują w Polsce w obrębie dwóch formacji salinarnych: 

mioceńskiej i cechsztyńskiej. Najwcześniej rozpoznane i zagospodarowane były złoża soli 

formacji mioceńskiej, zlokalizowane w zapadlisku przedkarpackim głównie blisko brzegu 

nasunięcia karpackiego. Na obszarze województwa śląskiego, w zachodniej części zapadliska 

przedkarpackiego, mioceńska formacja solonośna tworzy złoże w rejonie Rybnik-Żory-

Orzesze. Obszar złożowy ma powierzchnię 12x7 km. Złoże występuje na głębokości 100-150 

m. Największą miąższość (40 m) osiąga w południowo-wschodniej i wschodniej części złoża. 

Zasoby bilansowe soli kamiennej szacowane są na około 2 098 mln ton (Szuflicki i in., 2013).  

Oprócz soli kamiennej w złożu występują wkładki gipsu, anhydrytu i skał ilasto-

siarczanowych o zawartości 15 – 85% NaCl (Gabzyl i Gorol 2008).    

Część słonych wód występujących w głębszych poziomach kopalń węgla 

kamiennego utylizuje się w zakładach odsalania wód dołowych (Dębieńsko I, Dębieńsko II), 

gdzie produkuje się sól warzoną.  

 

 

 



3.2. Gipsy 

 

Złoża gipsów występują w obrębie mioceńskiej formacji siarczanowej w zachodniej 

części zapadliska przedkarpackiego. Złoża te były eksploatowane do 1961 roku w Czernicy k/ 

Rydułtów. Pozostawione zasoby surowca siarczanowego dla przemysłu cementowego szacuje 

się na 38 tys. ton  (Gabzyl i Gorol 2008).  

 

3.3. Siarka 

 

Złoża siarki rodzimej występują w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego, 

na obszarze Pszów-Kokoszyce-Rogów. Seria siarkonośna jest częścią mioceńskiej formacji 

ewaporatowej. Seria złożowa zaczyna się utworami piaszczysto-ilastymi warstw skawińskich, 

na których zalegają iły gipsonośne i gipsy ilaste o miąższości około 30 metrów. W pobliżu 

uskoków skały gipsowe są zastępowane utworami siarkonośnymi, które tworzą 

przyuskokowe złoża siarki. W Pszowie występują dwa pokłady: górny o grubości 0,5 m 

(głębokość 36 m) i dolny o grubości 1,25 m (głębokość 48 m). Siarka występuje w iłach 

wapnistych, wapieniach marglistych i marglach.  Średnia zawartość siarki wynosi 10-11%. 

Łączne zasoby siarki na tym obszarze szacuje się na około 5 mln ton (Gabzdyl i Gorgol 

2008).  

Siarka występuje również w kryształach pirytu znajdujących się w pokładach węgla. 

Zawartość siarki całkowitej w węglach górnośląskich wynosi średnio 1,25% (Gabzyl i Hanak 

2005, Gabzdyl i Gorol 2008). Nośnikiem siarki są również rudy cynkowo-ołowiowe.  

 

4. Surowce skalne 

 

Surowce skalne stanowią najliczniejszą grupę kopalin o różnorodnych 

zastosowaniach, reprezentowaną przez liczne złoża na terenie województwa śląskiego. Ich 

wspólną cechą jest eksploatacja odkrywkowa.  

 

4.1. Wapienie, dolomity i margle 

 

Surowce węglanowe występują w utworach dewonu, jury i kredy. Największe 

znaczenie surowcowe mają wapienie i dolomity środkowego triasu (dolny i środkowy wapień 



muszlowy). Skały te występują na obszarze o szerokości około 15 km, ciągnącym się na 

długości ponad 100 km od Krapkowic na zachodzie przez Tarnowskie Góry aż po Olkusz i 

Chrzanów na wschodzie (Gabzyl i Gorol 2008). Przedmiotem eksploatacji są dolomity 

diploporowe i kruszconośne. Na obszarze województwa śląskiego dolomity przeznaczone dla 

hutnictwa i przemysłu materiałów ogniotrwałych występują w 10 złożach: Bobrowniki-

Blachówka, Brudzowice, Chruszczobród, Chruszczobród 1 i 2, Gródek k/Szczakowej, Gadlin, 

Jaworzno–Ciężkowice oraz Ząbkowice Będzińskie I i II. Geologiczne zasoby bilansowe 

występujących w nich dolomitów w 2012 roku szacowane były na 301 mln ton (Szuflicki i 

in., 2013). 

Dolomity do produkcji kruszywa eksploatowane są m.in. w Imielinie, Nowej Wiosce 

i Podleśnej. Dolomitu z Imielina użyto do budowy Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. 

W Karpatach Zachodnich pomiędzy Cieszynem, Goleszowem i Kozami występują wapienie 

cieszyńskie, zaliczane do dolnej kredy. Są to wapienie margliste, ziarniste, piaszczyste lub 

oolitowe. Złoża wapieni cieszyńskich jednostki śląskiej występują w Lesznej Górnej, 

Cisowicy i Kopieńcu. Wapieniom towarzyszą margle, które były eksploatowane w 

Dzięgielowie i Goleszowie (Gabzyl i Hanak 2005, Gabzyl i Gorol 2008). 

 

4.2. Piaskowce 

 

Największe znaczenie gospodarcze mają piaskowce górnokarbońskie występujące na 

obszarze niecki górnośląskiej oraz piaskowce kredowe i paleogeńskie Karpat zewnętrznych 

(fliszowych). Wychodnie piaskowców górnokarbońskich występują w okolicach Chorzowa, 

Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Mikołowa, Łazisk Górnych i Rybnika. Są to różnoziarniste 

piaskowce arkozowe, wykorzystywane lokalnie w budownictwie, rzadziej jako tłuczeń 

drogowy.  

Spośród licznych poziomów piaskowców występujących we fliszu karpackim, 

największe znaczenie mają piaskowce godulskie (cenoman dolny - senon górny). W 

Beskidzie Śląskim są to piaskowce średnio- i gruboziarniste z wkładkami łupków ilastych. Są 

eksploatowane w rejonie Wisły, Brennej i Ustronia. W okolicach Istebnej wydobywany jest 

piaskowiec istebniański (senon – paleocen dolny). W okolicach Koniakowa eksploatowane są 

piaskowce krośnieńskie (oligocen). Piaskowce beskidzkie wykorzystywane są głównie do 

produkcji kruszyw drogowych i kolejowych, rzadziej jako kamień budowlany.  

 

 



4.3. Kopaliny ilaste 

 

Na obszarze województwa śląskiego kopaliny ilaste, stosowane w przemyśle 

ceramiki budowlanej, występują w utworach karbonu, triasu, jury, kredy, paleogenu, neogenu 

i czwartorzędu. Są to różnego rodzaju łupki ilaste, iłowce, iły, lessy, gliny zwałowe i 

aluwialne.  Łupki ilaste występują we wszystkich seriach węglonośnych. Największe 

nagromadzenie tych skał stwierdzono w warstwach łaziskich i orzeskich. Skały te były 

wykorzystywane przez cegielnie w okolicach Katowic, Rybnika i Bytomia. W niektórych 

pokładach węgla występują wkładki łupków ogniotrwałych (tonsteinów), stanowiących 

surowiec dla przemysłu materiałów ogniotrwałych. W warstwach porębskich występują iły 

bentonitowe. Są to głównie iły montmorillonitowe, wykorzystywane w odlewnictwie, 

wiertnictwie oraz przemyśle chemicznym i tłuszczowym. Są stosowane także do rekultywacji 

terenów pogórniczych (Gabzdyl i Gorol 2008).  

Złoża triasowych skał ilastych występują w okolicach Miasteczka Śląskiego i 

Lublińca. Iły dolnojurajskie wydobywane są w okolicach Częstochowy, natomiast iły 

mioceńskie eksploatowano w okolicach Gliwic i Rybnika. Surowce ilaste obficie występują w 

utworach czwartorzędowych. Są to głównie gliny zwałowe, lessy i gliny aluwialne. Skały te 

wykorzystywane są głównie do produkcji cegły pełnej.  

 

4.4. Piaski i żwiry 

 

Piaski i żwiry występujące na obszarze województwa śląskiego są najczęściej 

osadami czwartorzędowymi związanymi z akumulacją rzeczną lub rzecznolodowcową. 

Wyjątek stanowią żwiry jurajskie, występujące w obniżeniach triasowych wapieni 

woźnickich, budujących Próg Woźnicki i paleogeńskie piaski, wypełniające zagłębienia 

krasowe w dolomitach triasowych, w okolicach Tarnowskich Gór i Bytomia (Gabzdyl i Gorol 

2008). 

Najbogatsze czwartorzędowe złoża żwirów znajdują się w dolinie Odry, pomiędzy 

Zabełkowem a Raciborzem. Średnia grubość złóż w dolinie Odry wynosi 3 – 9 metrów. 

Ważniejsze złoża, gdzie wydobywa się kruszywo naturalne to: Kotlarnia pole północne, 

Racibórz-Roszków, Godów, Racibórz Zbiornik Górny, Gardawice, Kończyce Wielkie, 

Kaniów i Kaniów III (Gabzdyl i Gorol 2008). 

Do uzdatniania i oczyszczania wód stosowane są żwirki filtracyjne. Największe 

złoże żwirków filtracyjnych (rozpoznane zasoby bilansowe wielkości 172 tys. t),  występuje 



w Panoszowie (Szuflicki i in., 2013). Ze żwirami współwystępują piaski, tworzące także 

samodzielne złoża. Na obszarze województwa śląskiego wydobywane są piaski podsadzkowe, 

formierskie i budowlane. Piaski podsadzkowe stosowane są w górnictwie podziemnym do 

wypełniania wyrobisk. Największe złoża to: złoże Pustyni Błędowskiej, Kotlatnia-Solarnia, 

Kotlarnia pole północne, Ochojec, Boguszowice, Nędza i Pyskowice. Zasoby piasków 

podsadzkowych w województwie śląskim stanowią ponad 32% zasobów krajowych. 

Piaski formierskie to piaski kwarcowe charakteryzujące się wysoką temperaturą 

spiekania. Wykorzystywane są w odlewnictwie do sporządzania form i rdzeni odlewniczych. 

W województwie śląskim piaski formierskie eksploatowane są w okolicach Częstochowy (np. 

złoże Zawisna II i IV). Geologiczne zasoby bilansowe piasków formierskich występujących 

na obszarze województwa śląskiego szacowane są na 53 mln ton (Szuflicki i in., 2013). 

 

5. Wody lecznicze 

 

Woda lecznicza to woda mineralna i/lub swoista odznaczająca się stałością cech 

fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod 

względem sanitarnym i uznana za leczniczą przez Radę Ministrów, spełniająca co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

• zawartość rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 

1000mg/dm
3
, 

• zawartość jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm
3
 (wody żelaziste), 

• zawartość jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm
3 

(wody fluorkowe), 

• zawartość jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm
3
 (wody jodkowe), 

• zawartość siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm
3
 (wody siarczkowe), 

• zawartość kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm
3
 (wody krzemowe), 

• zawartość radonu – nie mniej niż 74 Bq (wody radonowe), 

• zawartość dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm
3
 (250-999 

mg/dm3 wody kwasowęglowe, ≥ 1000 mg/dm
3
 szczawa). 

Wody mineralne na obszarze województwa śląskiego występują głównie w utworach 

miocenu, górnego karbonu i dewonu. Są to przeważnie wody reliktowe, chlorkowo-sodowe, 

czasami wzbogacone w brom i jod, niekiedy radoczynne (Tabela 2). 

 

 



Skład chemiczny Miejscowość 
Cl – Na, Br, J Jastrzębie 
Cl – Na, Br, J, Fe Moszczenica 
Cl – Na, Br, J, Fe Drogomyśl 
Cl – Na, Br, J, Fe Zabłocie 
Cl – Na, Br, J, Fe Goczałkowice 
Cl – Na, J Dębowiec 
Cl – Na – Ca, Br, J, Fe Jaworze Dolne 

Tabela 1. Wody lecznicze województwa śląskiego (na podstawie Gabzdyl i Grochol 2008) 
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Synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie 

 

 

Rys. 1. Mapa głównych jednostek tektonicznych Polski na powierzchni podkenozoicznej. Mapa 
pokazuje płytkie struktury tektoniczne pierwszego rzędu powstałe w pokrywie platform 

wschodnioeuropejskiej i zachodnioeuropejskiej oraz struktury istniejące w podłożu platformy 
zachodnioeuropejskiej w południowej Polsce (Żelaźniewicz i in. 2011). 

 

Synklinorium (niecka) szczecińsko-łódzko-miechowskie rozciąga się od Szczecina 

na północnym zachodzie aż do brzegu Karpat na południu Polski. Granice tej jednostki 

wyznacza zasięg utworów górnej kredy. Północno-wschodnia granica synklinorium jest 

zarazem południowo-zachodnią granicą antyklinorium śródpolskiego. Od południowego 

zachodu graniczy z monokliną przedsudecką i monokliną śląsko-krakowską (Rys.  1). 

 

1. Podział synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego 

 

W obrębie synklinorium  szczecińsko-łódzko-miechowskiego wyróżnia się trzy 

części: nieckę szczecińską, mogileńsko-łódzką i nieckę miechowską. Poszczególne segmenty 



są wypełnione osadami górnej kredy, zalegającymi na utworach starszych, które odsłaniają się 

na powierzchni podkenozoicznej w południowo-zachodnim skrzydle antyklinorium 

śródpolskiego, na obszarze monokliny przedsudeckiej oraz na elewacjach.  Elewacja Obornik 

oddziela nieckę szczecińską od mogileńsko-łódzkiej, natomiast elewacja przedborska (zwana 

również elewacja radomszczańską lub ryglem przedborskim) oddziela nieckę łódzką od 

niecki miechowskiej.  

Obszar województwa śląskiego (północno-wschodnia część) obejmuje jedynie 

fragment niecki miechowskiej i elewacji radomszczańskiej.  

 

2. Niecka miechowska 

 

Niecka miechowska leży pomiędzy południowym odcinkiem antyklinorium 

śródpolskiego na północnym wschodzie a monokliną śląsko-krakowską na południowym 

zachodzie (Rys. 1). Na południu zanurza się pod utwory zapadliska przedkarpackiego i 

Karpat Zewnętrznych. Niecka miechowska jest strukturą asymetryczną. Skrzydło północno-

wschodnie jest znacznie bardziej strome niż skrzydło południowo-zachodnie. Podłoże niecki 

stanowią sfałdowane i pocięte uskokami skały paleozoiczne, na których niezgodnie zalegają 

utwory mezozoiku. Ponieważ w starszym mezozoiku obszar ten ulegał powolnym ruchom 

wznoszącym, miąższości skał triasowych, dolno- i środkowojurajskich są bardzo ograniczone. 

W górnej jurze (oksford-kimeryd) obszar niecki przykryły osady węglanowe. Powyżej 

występują skały kredowe (jasnoróżowe/żółte piaski, piaskowce glaukonitowe z fauną morską, 

wapniste piaskowce glaukonitowe, margle, wapienie inoceramowe i otwornicowe oraz gezy). 

W niecce miechowskiej utwory kredy osiągają miąższość od 800 do 1000 m. 

 

3. Elewacja radomszczańska (przedborska) 

 

Elewacja radomszczańska składa się z kilku antyklin (antyklina Smotryszowa, 

antyklina Chełma) i synklin. Osie antyklin układają się kulisowo względem osi niecki 

łódzkiej i miechowskiej. Taka orientacja jest wynikiem prawoskrętnej rotacji wzdłuż uskoku 

będącego przedłużeniem dyslokacji świętokrzyskiej podczas ruchów laramijskich. W 

antyklinie Smotryszowa znajduje się położony najbardziej na południe wysad soli permskich. 

W strefie maksymalnego wypiętrzenia elewacji znajduje się rów Bełchatowa, wypełniony 

węglonośnymi osadami neogenu.  
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dr Beata Pawlica 

Szkolnictwo 

 

Geopolityczne umiejscowienie Górnego Śląska, jego społeczne i kulturowe 

zróżnicowanie niewątpliwie zdeterminowało modele wychowania i edukacji dzieci i 

młodzieży, wpłynęło na obowiązujący na jego terytorium system szkolnictwa. Nowożytna 

historia szkolnictwa na Górnym Śląsku jest silnie związana z dziejami państwa pruskiego. To 

w jego terytorialnym i politycznym obrębie w XVIII i XIX wieku znalazł się w zdecydowanej 

większości Górny Śląsk. Ponadto pruskie reformy szkolnictwa powszechnie w Europie 

uznawane były za nowatorskie i godne naśladowania. W mniejszym lub większym stopniu 

były one powielane przez sąsiadujące z monarchią pruską państwa.   

 

1. Szkolnictwo w epoce średniowiecza i renesansu 

 

Pierwsze, nieliczne szkoły na Górnym Śląsku działały w XII-XIII wieku w 

archidiakonacie nyskim. Pod koniec średniowiecza ich liczba znacznie wzrosła. Były to 

szkoły przykościelne, parafialne. W szkołach tych edukowano głównie chłopców. Część z 

nich, decydując się na profesję duchownego lub zakonnika kontynuowała naukę i kończyła 

studia wyższe. Ponieważ na Śląsku w owym czasie nie działały uniwersytety, młodzież męska 

swoją edukację mogła kontynuować na uniwersytetach w Bolonii, Sorbonie, Padwie, Pradze, 

Krakowie, Wiedniu, Lipsku. 

Edukacja młodzieży była na wysokim poziomie nauczania. To, oraz  dobrze 

rozwinięta sieć szkół spowodowało, iż średniowieczny Śląsk charakteryzował wysoki poziom 

kultury umysłowej i rozwój cywilizacyjny. W średniowieczu szkolnictwo podlegało 

biskupowi, którego reprezentował kanonik scholastyk (jeden z członków kapituły biskupiej). 

W gestii kanonika scholastyka był nadzór nad procesem nauczania, powoływanie szkół oraz 

mianowanie nauczycieli i rektorów. Od XII wieku świeckie władze śląskich miast 

wspomagały funkcjonowanie parafialnych szkół, wyposażały je w niezbędne urządzenia, 

opłacały nauczycieli, podejmowały próby obsady kadry pedagogicznej.  Pod koniec 

średniowiecza funkcjonujące w śląskich miastach szkoły realizowały program ''trivium'' tzn. 

podstawowy, elementarny poziom edukacji. Trivium obejmowało naukę łaciny (tzw. 

gramatyki), dialektyki (czyli logiki) oraz retorykę (sztukę układania mów).  Trivium było na 

ogół wstępem do kolejnego etapu nauki quadrivium, które przygotowywało do studiów 



filozoficznych i teologicznych. W ramach tego poziomu edukacji uczono: arytmetyki, 

muzyki, astronomii i geometrii1. 

 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w barokowym gmachu dawnego jezuickiego kolegium przy 
Małym Rynku 7 

 

Ówczesny system nauczania opierał się głównie na mechanicznym zapamiętywaniu 

wykładanych treści i karach cielesnych. Z czasem uznano, że tę formę nauczania należy 

skorygować. Pierwsze próby zmiany sposobu nauczania w szkołach pojawiły się w XV 

wieku. Promowano wprowadzenie w miejsce kar cielesnych różnorodnych form zachęty i 

napomnień, usunięto z programów szkolnych m.in. astronomię i elementy medycyny 

jednocześnie zostawiając łacinę, retorykę, filozofię i logikę. Systematycznie wprowadzano 

podział uczniów na klasy (od najniższej do najwyższej), który miał być odzwierciedleniem 

nabytej przez nich wiedzy i kompetencji. Pojawienie się prasy drukarskiej, a wraz z nią 

licznie działających drukarni pozwoliło uczniom korzystać w trakcie procesu dydaktycznego 

z własnych podręczników. 

Renesansowy humanizm, hołdujący idei wszechstronnego kształtowania osobowości 

jednostki wymógł kolejne zmiany w systemie kształcenia. W epoce odrodzenia zadaniem 

                                                           
1 zob. M. Derwich,  Uwagi nad genezą i miejscem edukacji obywatelskiej w polskim szkolnictwie 
średniowiecznym, w: Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwie 
wielokulturowym, red. A. Szerląg, wyd. Impuls, Kraków 2007, s. 9. 



szkoły stało się powiązanie treści nauczania z życiem. Zadania tego nie mógł spełnić 

średniowieczny, dwupoziomowy model kształcenia  (trivium i quadrivium). Zmodyfikowano 

go więc wprowadzając do systemu edukacji tzw. szkołę średnią (gimnazjum, liceum), która 

miała stanowić uzupełnienie już istniejącego systemu szkolnictwa. Ten trójczłonowy model 

edukacji stał się bardzo popularny również i na ternie Górnego Śląska. Niebagatelne znacznie 

dla poziomu i charakteru nauczania śląskiej młodzieży miała reformacja, która w całej 

Europie pośrednio wymogła kolejne zmiany w procesie nauczania (nauczanie w języku 

ojczystym, zajęcia z przyrody i historii). 

 

2. Szkolnictwo w monarchii pruskiej 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, wcześniej gimnazjum 
 

Do połowy XVIII wieku Śląsk miał wieloetniczny charakter, a zamieszkujący go 

Polacy i Niemcy, niewątpliwie różniący się kulturowo, zgodnie dzielili ze sobą wspólne 

terytorium. Sytuacja ta uległa zmianie w konsekwencji trzech wojen śląskich. W latach 1740-

1763 Austria Habsburgów wdała się w konflikt zbrojny z Prusami Hohenzollernów. Jego 



powodem była chęć panowania nad Śląskiem. Spór ten zakończył się zwycięstwem Prus. 

Hohenzollernom przypadła w udziale większa część Śląska. Wydarzenie to niewątpliwie 

zaważyło na losach Górnego Śląska. Region ten stracił swoją autonomię, a ludność 

pochodzenia polskiego przez lata była poddawana przemyślanej polityce germanizacyjnej. Od 

tej pory dzieje szkolnictwa na Śląsku Austriackim potoczyły się odmiennym trybem2. 

Dla organizacji nowożytnego szkolnictwa śląskiego ważne okazały się jednak przede 

wszystkim postanowienia prawne z 1765 i 1906 roku w Prusach. Pierwsze z nich to 

zatwierdzenie przez Fryderyka II przygotowanego przez żagańskiego opata Jana Felbigera 

nowego regulaminu szkolnego dla Śląska. Główną jego nowością było wprowadzenie 

nieznanego dotychczas obowiązku szkolnego, obejmującego wszystkie dzieci (bez względu 

na płeć) pomiędzy 7 a 13 rokiem życia. W 1906 r. natomiast  weszła w życie ustawa – 

zapowiadana już w 1850 r. – o utrzymaniu publicznych szkół ludowych3. Niemiecka polityka 

oświatowa oraz przemiany gospodarcze, jakim w XVIII i XIX wieku podlegał Śląsk znalazły 

swoje odzwierciedlenie w systemie szkolnictwa. W szkołach elementarnych (w których 

uczyły się dzieci najuboższych) zmiany te zachodziły niezwykle wolno, ale w pozostałych 

typach szkolnictwa  ich tępo było zdecydowanie szybsze. Szkoły elementarne uczyły podstaw 

czytania i posługiwania się piórem. Uczęszczające do nich dzieci, z różnych przyczyn, rzadko 

nabywały tych umiejętności w stopniu zadowalającym4. Sytuacja ta miała ulec poprawie 

dzięki  wprowadzonej w 1825 roku i uzupełnionej w 1845 roku ustawie o obowiązku 

szkolnym. Dzięki nowym rozporządzeniom zostały zmodyfikowane programy nauczania. 

Edukację poszerzono o zajęcia z  geografii, historii, przyrody, historii nauczania, rysunków. 

W szkołach dwuklasowych został wprowadzony podział na klasę niższą i wyższą, z których 

każda dzieliła się na trzy oddziały. Nauka w każdym z nich trwała rok, a dzieci, które 

opanowały materiał przewidziany programem nauczania, przechodziły, po zdaniu egzaminu, 

do oddziału wyższego5. Modyfikacje te nie przyniosły oczekiwanych skutków. Zajęcia w 

szkołach odbywały się w języku niemieckim, dzieci rozpoczynające naukę nie znały go (w 

domach polskich rodzin mówiono po polsku). Fakt ten nie mógł pozostać bez wpływu na 

niski poziom kształcenia w szkołach elementarnych. 
                                                           
2 http://www.sbc.org.pl/publication/36788 
3 H. Kowalczyk-Dudała, Edukacja historyczna mieszkańców Górnego Śląska w drugiej połowie XIX 
wieku i na początku XX wieku, wyd. Societas, Warszawa 1998, s. 128. 
4 zob. W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzących 
przemian (1815-1914), wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Opole 1993, s. 
144. 
5 W. Korzeniowska, Edukacja różnych warstw społecznych na Górnym Śląsku  - koniec wieku XIX i 
XX. Analiza porównawcza, w: Osoba – Eduakcja – Dialog, red. M. Lędzińska, G. Rukowska, L. 
Wrona, t. 2, wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 211. 



W 1872 roku rząd niemiecki opracował i wprowadził w życie ustawy szkolne 

(Allgemeine Bestimmungen). Szkoła przestała być miejscem, w którym kształceniu podlegać 

miał tylko umysł, miała stać się miejscem, gdzie uczeń będzie mógł ćwiczyć zarówno ducha 

jak i ciało. W związku z tym uczniowie uczestniczyli w zajęciach gimnastycznych 

(dziewczęta stopniowo od 1875r.). Dla podniesienia sprawności fizycznej uczniów przy 

szkołach budowano sale gimnastyczne i boiska szkolne. Każda szkoła powinna była 

dysponować pomocami naukowymi: mapami, podręcznikami, liczydłami, globusem, cyrklem, 

linijką itp. Uczeń we własnym zakresie powinien był się zaopatrzyć w elementarz, tzw. 

ćwiczebnik do rachunków, biblię, katechizm, śpiewaczek, zeszyty, ołówek, pióra itp. 

Dzieciom z biednych rodzin pomoce naukowe fundowała szkoła. Centralne miejsce w 

edukacji uczniów zajmowała nauka języka niemieckiego (czytanie i pisanie). Ponadto 

ważnym elementem procesu nauczania były tzw. realia, czyli zgłębianie wiedzy z zakresu 

przyrody, historii i geografii. Przedmioty te traktowano jako narzędzie w procesie 

patriotycznego (germańskiego) wychowania.  Całość uzupełniały zajęcia z religii, rachunków, 

rysunku, śpiewu i prac ręcznych. Wszyscy uczniowie w całej monarchii podlegali temu 

samemu programowi nauczania. Nadzór nad szkołami znalazł się w gestii państwa i jego 

przedstawicieli w postaci inspektorów lokalnych i powiatowych (do tej pory szkoły miały 

wyznaniowy charakter). Kościołowi pozostawiono jedynie merytoryczne kierowanie nauką 

religii i nadzór nad jej nauczaniem. Z czasem i ta część kształcenia uczniów przeszła pod 

kontrolę państwa. Szkoły jednoklasowe zmieniono na trzyklasowe. Obowiązującym językiem 

w ośmioklasowych szkołach elementarnych stał się język niemiecki (w języku polskim, 

uczono jedynie religii; od 1901 roku religii również zaczęto uczyć po niemiecku). Rodzice, 

którzy nie dopełnili obowiązku szkolnego wobec swoich dzieci (w wieku 6-14 lat) podlegali 

karze (włącznie z wiezieniem).   

Ustawa pozwoliła na nieograniczony rozwój szkół elementarnych, umożliwiła 

uczniom edukacje na poziomie średnim, spowodowała znaczny spadek analfabetyzmu na 

Śląsku. Jednocześnie w jej konsekwencji,  nastąpiła germanizacja instytucji szkoły - 

kształcenie uczniów na wszystkich poziomach edukacji opierało się na idei antypolskiego i 

antykatolickiego kulturkampfu. Często poziom kształcenia i infrastruktura szkół ludowych, do 

których uczęszczali niemieccy uczniowie był wyższy niż tych, w których przeważali 

uczniowie narodowości polskiej. Podstawowym zadaniem nauczycieli stało się „wzmocnienie 

i krzewienie narodowego i pruskiego poczucia świadomości państwowej, poprawa bytu 



narodu, niemieckiego kształcenia i kultury”6. Nauczyciele, którzy wyróżnili się na polu 

upowszechniania języka i kultury niemieckiej byli dodatkowo wynagradzani.  

Dzieci z warstw niższych swoją edukację najczęściej kończyły na szkole 

elementarnej. Niektórzy z chłopców podejmowali próby nauki rzemiosła. Tego typu edukacja 

formalnie powinna trwać trzy lata. Najczęściej jednak nauka pod okiem majstra trwała 

znacznie dłużej. Po zdaniu egzaminu czeladniczego chłopcy udawali się na tzw. wander. 

Wander polegał na wizytowaniu mistrzów rzemiosła określonej specjalności w celu 

ugruntowania i poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. Po odbyciu wanderu można było 

założyć swój własny warsztat i rodzinę. W miastach zawodu można się było nauczyć w 

jeszcze inny sposób. Otóż w codziennej prasie ukazywały się ogłoszenia, w których 

rzemieślnicy informowali, iż poszukują uczniów w zawodach  piekarza, rzeźnika, szewca, 

kupca, cyrulika, sprzedawcy sklepu kolonialnego, drukarza. Jak więc widać nauka zawodu 

miała wyłącznie praktyczny charakter7. Sytuacja zmieniła się w 1891 roku. Wtedy to władze 

oświatowe monarchii zobowiązały wszystkich majstrów do posyłania swoich uczniów do 

dokształcającej szkoły zawodowej.  Nauka w niej trwała od 2 października do 1 kwietnia – w 

każdy wtorek i piątek, od godz. 18 00 do 20 00 oraz w każdą niedzielę od godz. 13 00 do 14 

00 (zwolnieni z tego obowiązku byli jedynie kupcy i aptekarze). Warto przypomnieć, że w 

okresie tym funkcjonowały także liczne szkoły zawodowe (rolnicze, górnicze, hutnicze, 

rzemieślnicze, kupiecki i inne)8. 

Oprócz szkół zawodowych po ukończeniu szkoły elementarnej młodzi Ślązacy mogli 

kontynuować swoją edukację w szkołach średnich. Ukończenie gimnazjum pozwalało na 

kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Niezamożni Górnoślązacy, którzy zakończyli 

naukę na poziomie średnim najczęściej decydowali się na naukę zawodu nauczyciela lub 

duchownego. Ich edukację wspierały finansowo liczne fundacje i darczyńcy, bez wsparcia 

których nie mogliby oni kontynuować swojej nauki.  

Dzieci elity Górnośląskiej, posiadaczy ziemskich, inteligencji, urzędników wyższego 

szczebla, przedsiębiorców nie uczęszczały do szkół elementarnych. Wiedza na poziomie 

podstawowym była im przekazywana przez domowych nauczycieli. Ich edukacja obejmowała 

                                                           
6 J. Kwiatek,  Górnośląska szkoła ludowa na przełomie XIX i XX wieku, wyd. Instytut Śląski w 
Opolu, Opole 1987, s. 26. 
7 zob. W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzących 
przemian, wyd. Państwowy Instytut Nauk, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1993, s. 147. 
8 W. Korzeniowska, Edukacja różnych warstw społecznych na Górnym Śląsku  - koniec wieku XIX i 
XX. Analiza porównawcza, w: Osoba – Eduakcja – Dialog, red. M. Lędzińska, G. Rukowska, L. 
Wrona, t. 2, wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 212. 



zajęcia z zakresu literatury, matematyki, rysunku, historii, geografii, wiedzy ogólnej o świecie 

oraz naukę co najmniej jednego języka obcego (angielskiego lub francuskiego).  

Kolejnym etapem edukacji było gimnazjum lub szkoła realna (najczęściej 

renomowane) a następnie studia wyższe. Monarchia pruska swojej młodzieży oferowała 

niezwykle rozbudowaną i nowoczesną ofertę kształcenia na poziomie średnim. Gimnazjum w 

systemie szkolnictwa pruskiego zajmowało miejsce szczególne. Twórcami klasycznego 

gimnazjum pruskiego byli Wilhelm von Humboldt oraz Jan Fryderyk Herbart9. 

Pod ich kierunkiem opracowano szczegółowy program edukacji na poziomie 

gimnazjalnym, który przez cały XIX wiek ulegał modyfikacjom. W „humboltowskim” 

gimnazjum edukacja trwała 10 lat, opierała się na nauce łaciny, greki, matematyki, języka 

niemieckiego. Nauka w gimnazjum kończyła się egzaminem maturalnym, a jego pozytywne 

zaliczenie było warunkiem wstępu na uniwersytet. Gimnazja przygotowywały męską 

młodzież z najwyższych warstw społecznych, były one intelektualną kuźnią śląskich elit 

nauki, polityki i kultury. Szkoły te z czasem stały się popularną formą edukacji młodego 

pokolenia. Pierwsze z nich na Górnym Śląsku powołano w Nysie (1624 r.), następne w Opolu 

(1668 r.), Głubczycach (1752 r.), następne na fali humboltowskich reform otworzono w: 

Gliwicach (1816 r.), Raciborzu (1819 r.), Bytomiu (1867 r.), Katowicach (1871 r.), Pszczynie 

(1872 r.) i innych śląskich miastach.  

Gimnazja nie były jedyną formą kształcenia na poziomie średnim oferowaną 

młodzieży. Dużą popularnością wśród mieszczańskiej młodzieży męskiej, która nie 

zamierzała kontynuować nauki uniwersyteckiej, cieszyły się szkoły realne, kładące nacisk na 

zdobywanie przez uczniów praktycznych umiejętności. Ich powstawaniu sprzyjał rozwój 

kapitalizmu. Autorem idei szkół realnych był Jan Juliusz Hecker, który w 1774 roku w 

Berlinie utworzył ekonomiczno-matematyczną szkołę realną. Szkoły tego typu gwarantowały 

zdobycie wiedzy teoretyczno-zawodowej. W związku z tym cieszyły się zainteresowaniem 

wśród przyszłych kupców, artystów, przemysłowców, czy gospodarzy rolnych. Uczniowie 

szkół realnych przyswajali wiedzę z matematyki, przyrodoznawstwa, fizyki, historii, 

geografii, języków obcych i przedmiotów technicznych (np. budownictwa, rolnictwa, 

tokarstwa, szlifowania szkła). Edukacja w tego typu szkołach kończyła się egzaminem 

końcowym. Pozytywne jego zaliczenie dawało prawo do służby wojskowej, pracy w urzędach 

pocztowych i administracji, pełnienia stanowisk w budownictwie, leśnictwie itp. Pierwszą 

                                                           
9 S. Wołoszyn, Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, w: Pedagogika. Podręcznik 
akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwierski, t. 1, wyd. PWN, Warszawa 2006, s.138-139. 



szkołę realną na Górnym Śląsku otworzono w Nysie (1832 r.), kolejne działały w Kluczborku 

(1836 r.), Raciborzu (1878 r.), Tarnowskich Górach (1870 r.), Gliwicach (1828 r.). 

Młodzi przedstawiciele klasy średniej i wyższej po ukończeniu gimnazjum 

najczęściej wybierali studia ekonomiczne, prawnicze, rolnicze, przemysłowe, czy górniczo-

hutnicze. Były to kierunki praktyczne. Rzadziej wybierali studia, które pozwalały poszerzać 

swoje zainteresowania, a nie dawały praktycznych umiejętności. Studia miały przygotowywać 

młodych Górnoślązaków do kontynuowania rodzinnych profesji, a nie rozwijać ich mało 

praktyczne zainteresowania. Ważny element edukacji bogatej górnośląskiej młodzieży 

stanowiły podróże. Wizyty w różnych miejscach Europy i świata zaopatrywały podróżujących 

w wiedzę dotyczącą kultury, obyczajów, gospodarowania charakterystyczną dla 

odwiedzanych krajów. Podróże te należy traktować jako swego rodzaju dopełnienie edukacji 

młodej śląskiej elity.  

Opisany powyżej  model edukacji z niewielkimi zmianami przetrwał do 1945 roku, 

kiedy to Górny Śląsk znalazł się w granicach Polski i zaczął  realizować socjalistyczny 

system edukacji. 

 

3. Edukacja dziewcząt 

 

System edukacji na Górnym Śląsku tak, jak w całej Europie, przeznaczony był 

głównie dla młodych mężczyzn. Do momentu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 

i młodzieży obojga płci, dziewczęta rzadko korzystały z możliwości kształcenia się. W 

konsekwencji zmian jakie państwo pruskie wprowadzało w systemie szkolnego kształcenia w 

XVIII wieku swoją edukację kończyły najczęściej na szkole elementarnej. Ale przemiany 

społeczne i gospodarcze, jakie miały miejsce w XVIII stuleciu, spowodowały pilną potrzebę 

przygotowania kobiet z rodzin chłopskich i robotniczych do pracy zarobkowej. Powoływano 

wiec tzw. szkoły industrialne, w których dziewczęta uczono tkactwa, funkcjonowały szkoły 

handlowe, prywatne szkoły gospodarstwa domowego. W 1791 roku w Opolu powołano 

Królewski Instytut dla Akuszerek, a od 1850 roku we Wrocławiu mogły kształcić się 

pierwsze śląskie nauczycielki.  

Inna forma kształcenia była zagwarantowana dla córek ziemiaństwa i kształtującej 

się śląskiej klasy średniej. Podstawową edukację pobierały one w domach. Matki lub 

guwernantki uczyły je czytania, pisania, tańca, muzyki, sztuki, etykiety, religii, historii, 

przyrody, geografii, języków obcych, jazdy konnej zasad prowadzenia gospodarstwa 



domowego, rachunkowości, administracji, robótek ręcznych. Po przejściu edukacji domowej   

rodziny zamożnych i wykształconych Górnoślązaczek swoje córki posyłały do prywatnych 

elitarnych placówek (höhere Töchterschule), by tam pogłębiały one swoją wiedzę. Taka 

forma edukacji dawała młodym dziewczętom kompetencje do prowadzenia domu swojego 

przyszłego męża. Przypuszcza się, ze najstarsza szkoła dla dziewcząt na Górnym Śląsku 

została otworzona w 1828 roku w Raciborzu. Z czasem zaczęły one powstawać w innych 

śląskich miastach. Szkoły te kształciły głównie dziewczęta pochodzenia niemieckiego i 

żydowskiego10. 

W 1894 roku zostało wydane pierwsze państwowe zarządzenie dotyczące średniego 

szkolnictwa żeńskiego (höhere Mädchenschulen). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym 

dokumencie szkoły średnie dla dziewcząt miały być szkołami 9-klasowymi o 10-letnim 

okresie edukacji. Wśród obligatoryjnie wykładanych przedmiotów znalazły się dwa języki 

obce (angielski i francuski). Wiedzę uczennic uzupełniać miały tzw. przedmioty fakultatywne 

dopasowywane do indywidualnych zapotrzebowań uczennic. W ramach tych przedmiotów 

wykładano: literaturę niemiecką, historią sztuki, buchalterię, stenografię, rysunek itp. Szkoły 

tego typu nie przygotowywały dziewcząt do podjęcia studiów, nie gwarantowały 

uniwersyteckiej matury. Edukacja na poziomie uniwersyteckim nadal była zagwarantowana 

dla mężczyzn. W 1908 roku przeprowadzono w monarchii pruskiej kolejną reformę 

szkolnictwa żeńskiego. Wprowadziła ona zmiany w kształceniu średnim dziewcząt. Część 

szkół średnich miała działać w oparciu o stare zasady (höhere Mädchenschulen). Z 

pozostałych utworzono zakłady naukowe (Studienanstalt), dające możliwość matury  i wstęp 

na uniwersytet oraz licea wyższe (Oberlyzeum), gdzie dziewczęta przygotowywano do 

wykonywania tradycyjnych obowiązków w rodzinie lub do zawodu nauczycielki.  Sytuacja 

dziewcząt, które chciały kontynuować edukację na studiach wyższych realnej poprawie uległa 

dopiero w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy to kolejne uniwersytety zaczęły 

otwierać swoje podwoje dla żeńskiej części społeczeństwa11. 

 

 

 

                                                           
10 J. Kwiatek, Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach w XIX 
wieku, w: Studia z teorii i historii wychowania oraz nauk pokrewnych, red. U. Szuścik, wyd. UŚ, 
Katowice-Cieszyn-Ustroń 2010, s. 136. 
11 J. Kwiatek, Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach w XIX 
wieku, w: Studia z teorii i historii wychowania oraz nauk pokrewnych, red. U. Szuścik, wyd. UŚ, 
Katowice-Cieszyn-Ustroń 2010, s. 139-140. 



4. Szkolnictwo w województwie śląskim 1922-1939 

 

„Na mocy postanowień statutu organicznego z 20 lipca 1920 r. całe szkolnictwo 

ogólnokształcące polskiego województwa śląskiego wyłączono spod władzy Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a podporządkowano władzom szkolnym w 

Katowicach czyli kuratorowi szkolnemu, który był jednocześnie wojewodą śląskim. 

Faktyczne zadania kuratora wypełniał naczelnik, stojący na czele Wydziału Oświecenia 

Publicznego. Szkoły powszechne rozpoczęły pierwszy tzw. polski rok szkolny 5 września 

1922 r. Do 622 placówek zaczęło uczęszczać 192 443 uczniów (w tym 83% pobierało naukę  

w języku polskim), a uczyło ich 2876 nauczycieli. W roku szkolnym 1938/1939 do 678 szkół 

(60% z nich pozostawało placówkami III stopnia) uczęszczało 191 032 dzieci i młodzieży (w 

tym dla 91% język polski był językiem wykładowym), a pracowało z nimi 4718 nauczycieli.  

W latach dwudziestych na podstawie okólników i zarządzeń wojewody-kuratora śląskiego, co 

roku wprowadzano do tego typu szkół nowe plany i programy nauczania w oparciu o 

prawodawstwo polskie, ale z uwzględnieniem tzw. odrębności śląskich. W r. 1930/1931 

dokonano unifikacji śląskich planów nauczania z planami wydanymi przez Ministerstwo, ale 

z zachowaniem powyższych odrębności. Gdy w 1933 r. Sejm Śląski nie wyraził zgody na 

pełną unifikację śląskiego szkolnictwa z założeniami reformy jędrzejewiczowskiej 

realizowanej na podstawie Ustawy Sejmu RP z 11 marca 1932 r.,  poszczególne jej założenia, 

a przede wszystkim plany i programy nauczania, wojewoda wprowadzał  do niego co roku. 

To spowodowało, że szkolnictwo tego terenu pracowało według założeń tej ustawy już w 

roku 1936/37, a 30 sierpnia 1937 r.  ją samą – z uwzględnieniem tzw. odrębności  tego 

regionu - przyjął IV Sejm Śląski. Po przyjęciu w województwie w 1929 r. założeń ruch 

regionalistycznego, a zwłaszcza po wprowadzeniu do szkół powszechnych programów 

zgodnych z założeniami reformy z 1932 r., elementy regionalne zaczęto realizować na 

lekcjach z wszystkich przedmiotów. Regionalizm uznano bowiem za ważny czynnik w 

działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły śląskiej służący do realizacji ważnych celów 

politycznych, w tym unifikacji i integracji szkolnictwa i ziemi śląskiej z Rzeczpospolitą. 

Śląskie władze polityczne i oświatowe nie używały nazwy „repolonizacja” do określenia 

podejmowanych przez siebie zadań. Wprowadzenie na teren śląski polskich założeń 

programowo-wychowawczych i sytemu szkolnego utożsamiały z unifikacją tego obszaru z 

normami obowiązującymi w Polsce, a nie z przywracaniem tu polskości, bo Ślązaków 

uznawały za Polaków, mimo że walczyły z ich gwarą, m.in. po to by nie było odmienności 



między nimi a resztą polskiego społeczeństwa. Rozwój i osiągnięcia autonomicznego 

szkolnictwa powszechnego możliwe były dzięki wysokim nakładom finansowym śląskich 

władz administracyjnych. W roku szkolnym 1938/1939 na jego potrzeby przeznaczono 

prawie 30% budżetu województwa. W latach 1924-1939 wybudowano 116 nowych szkół i 

rozpoczęto budowę 31 obiektów tego typu, a połowę tych ostatnich oddano do użytku w 

latach trzydziestych. Wiele nowych szkół wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe, 

wzorcowe pracownie specjalistyczne a także sale gimnastyczne, aule oraz centralne 

ogrzewanie. Na podstawie 98 i 106 artykułu konwencji genewskiej, Polska i Niemcy 

zobowiązane zostały do organizowania szkół dla mniejszości niemieckiej: powszechnych  i 

średnich ogólnokształcących. W roku 1922/1923 działalność rozpoczęło 68 niemieckich szkół 

powszechnych gromadzących 23 804 uczniów i 11 szkół średnich dla 2 970 młodzieży. 

Natomiast w r. 1936/1937 liczba tych pierwszych spadła do 59, a dzieci do 9659, a placówek 

stopnia średniego  funkcjonowało tylko 8 z 967 uczniami. Zmiany w zakresie liczby szkół 

mniejszościowych i ich uczniów pozostawały wynikiem działań podejmowanych przez stronę 

polską, zmniejszającego się przyrostu naturalnego tej grupy narodowej oraz stałej emigracji 

Niemców do Rzeszy”12. 

 

5. Szkolnictwo  po II wojnie światowej 

 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Górny Śląsk znalazł się w terytorium 

Polski. Państwo polskie odradzające się  w nowych granicach i z nowym ustrojem podjęło 

próby odbudowy systemu edukacji. Jedną z pierwszych decyzji nowej władzy było 

zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Po 1945 roku szkolnictwo 

polskie podlegało kolejnym reformom i zmianom. Młodzież, mogła kształcić się w 

przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych, technikach, 

liceach, uczelniach wyższych. Na kilkadziesiąt lat szkolnictwo zostało podporządkowane 

komunistycznej ideologii. Taka sytuacja pozostała do lat siedemdziesiątych XX wieku13. 

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przemiany ustrojowe i gospodarcze  

wymogły istotne zmiany w systemie szkolnictwa. Reforma szkolnictwa z 1999 roku 

wprowadziła nową strukturę oświaty14. W jej efekcie współczesny system edukacji 

                                                           
12 A. Glimos-Nadgórska, Szkolnictwo w województwie śląskim 1922-1939, w: ENCYKLOPEDIA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, t. 1 (2014). 
13 http://www.sbc.org.pl/publication/85272 
14 http://www.sbc.org.pl/publication/101531 



gwarantuje dzieciom i młodzieży edukację na poziomie podstawowym i średnim 

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i np. szkoły 

artystyczne) oraz  wyższym (uniwersytety, akademie oraz placówki, które posiadają 

uprawnienia szkoły wyższej). Program nauczania we współczesnych szkołach jest 

urozmaicony. Uczniowie oprócz tzw. zajęć obligatoryjnych przedmioty dodatkowe, które 

odpowiadają zainteresowaniom uczniów i które z rozmysłem dobierane są przez kadrę 

pedagogiczną. 

Do lat 90. XX wieku na terenie Górnego Śląska szczególnym zainteresowaniem 

cieszyły się zasadnicze szkoły zawodowe. Ten przemysłowy region Polski potrzebował 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Szkoły zawodowe edukowały właśnie takiego 

pracownika. Zdecydowanie mniej uczniów swoją naukę kontynuowało w liceach i na 

uczelniach wyższych. Sytuacja ta zmieniła się na przełomie XX i XXI wieku, kiedy to 

wykształcenie stało się wartością samą w sobie. Górnośląska młodzież zaczęła więc wybierać 

edukację w szkołach, które gwarantowały maturę i tym samym pozwalały na kontynuowanie 

nauki w uczelniach wyższych. 

 

6. Szkolnictwo wyższe 

 

W średniowieczu mieszkańcy Górnego Śląska, którzy chcieli pogłębiać swoją 

edukację na uniwersytetach byli zmuszeni do podróży naukowych do Pragi, Bolonii, Padwy, 

Sorbony, Krakowa, Wiednia, Lipska. W następnych latach kształcili się głównie na 

niemieckich uczelniach.  

Jednocześnie podejmowano próby otwierania uczelni wyższych na terenach Śląska. 

W latach 1526- 1529  elity Górnego Śląska mogły kształcić się na trzech wydziałach:  

teologicznym, filozoficznym i prawniczym w Akademii Rycerskiej w Legnicy. W 1616 roku 

w Bytomiu Odrzańskim zaczęła działać akademia, która zyskała prawo nadawania stopni 

bakałarza i magistra. Jednak woja trzydziestoletnia zahamowała jej rozwój. W 1624 roku w 

Nysie rozpoczęło swoją działalność kolegium jezuickie zwane Carolinum.  

Cieszyło się ono popularnością wśród studentów z Górnego Śląska, którzy mogli 

studiować w nim filozofię lub teologię. W 1811 roku powołano Uniwersytet Wrocławski. To 

właśnie Uniwersytet Wrocławski  do 1939 roku (do czasu wyrzucenia studentów pochodzenia 

polskiego z uczelni), stał się kuźnią polskich elit Górnego Śląska. W XIX wieku, oprócz 

Uniwersytetu Wrocławskiego popularnymi uczelniami wśród Górnoślązaków były Akademia 



Rolnicza w Prószkowie, Państwowa Szkoła Inżynierska w Gliwicach. W 1880 roku w 

Raciborzu powołano Akademię Śpiewu, której zadaniem było szerzenie kultury muzycznej 

Górnego Śląska.  

 

Carolinum w Nysie, pełniące w latach 1417-1653 funkcję gimnazjum 
 

W okresie międzywojennym, w pruskiej części Śląska, nie było polskich szkół 

wyższych. Mieszkańcy Górnego Śląska kształcili się w Akademii Górniczej w Krakowie, 

Akademii Rolniczej w Poznaniu, Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, Akademii 

Pedagogicznej w Bytomiu, Wyższej Uczelni Budowlanej w Bytomiu. W 1934 roku otwarto w 

Katowicach Szkołę Malarską im. Aleksandra Gierymskiego. Uczelnia ta odgrywała istotną 

rolę w życiu kulturalnym Górnego Śląska. W 1937 roku swoją działalność rozpoczęło 

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Ta prywatna katowicka szkoła kształciła 

swoich słuchaczy na wydziałach: organizacji przemysłowej i administracji publicznej.  

Po II wojnie światowej w 1945 roku utworzono Państwową Szkołę Sztuk Pięknych 

w Katowicach i Politechnikę Śląską w Gliwicach, w 1950 roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną 

(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), w 1948 roku Akademię Lekarską 

(obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), w 1954 Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu 

(obecnie Uniwersytet Opolski), w 1979 roku Akademię Muzyczną im. Karola 



Szymanowskiego, w 1968 roku Uniwersytet Śląski. Uczelnie15 te nieodpłatnie, zarówno w 

przeszłości, jak i obecnie oferowały swoim słuchaczom studia na licznych kierunkach i 

specjalnościach. Ponadto przemiany ustrojowe, które wystąpiły po 1989 roku umożliwiły 

rozwój działalności uczelni prywatnych. Stały się one alternatywą dla tych, którzy z różnych 

powodów nie mieli możliwości korzystania z bezpłatnego kształcenia na poziomie wyższym. 
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prof. UŚ dr hab. Anna Glimos Nadgórska 

Szkolnictwo w województwie śląskim 1922-1939 

 

1. Administracja szkolna 

 

Na mocy postanowień statutu organicznego z 20 lipca 1920 r. całe szkolnictwo 

ogólnokształcące województwa wyłączono spod władzy Ministerstwa Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego, a podporządkowano władzom szkolnym w Katowicach czyli 

kuratorowi szkolnemu, który był jednocześnie wojewodą śląskim. Faktyczne zadania kuratora 

wypełniał naczelnik, stojący na czele Wydziału Oświecenia Publicznego (WOP) Urzędu 

Wojewódzkiego Śląskiego. Od 1929 r. jemu też podporządkowano szkolnictwo zawodowe. 

Do 1933 r. organami władzy szkolnej w terenie (w części górnośląskiej) były Powiatowe 

Urzędy Szkolne i (w części cieszyńskiej) i Rady Szkolne Powiatowe, a od  1933 r. 

inspektoraty szkolne. O materialne sprawy szkół troszczyły się miejscowe opieki, komisje 

bądź dozory szkolne. 

 

2. Przedszkola. Szkoły powszechne 

 

Placówki przedszkolne (ochronki), prowadzone przez zgromadzenia zakonne, 

samorządy, osoby prywatne, a przede wszystkim przez WOP, oprócz typowych zadań im 

przypisanych, spełniały ważne funkcje przy zapisywaniu dzieci przez rodziców do szkół 

polskich. Dlatego uczęszczały do nich również dzieci mniejszości niemieckiej. Z tych to 

przyczyn województwo w 1931 r. posiadało najbardziej rozwiniętą sieć przedszkoli w skali 

całego kraju. W roku 1922/1923 funkcjonowało tu 60 ochronek i przedszkoli z 68 

nauczycielami i 4441 podopiecznymi, a w roku 1938/1939 w 337 takich placówkach zajęcia z 

20309 dziećmi prowadziło 445  nauczycieli. 

Szkoły powszechne rozpoczęły pierwszy tzw. polski rok szkolny 5 września 1922 r. 

Do 622 placówek zaczęło uczęszczać 192 443 uczniów (w tym 83% pobierało naukę  w 

języku polskim), a uczyło ich 2876 nauczycieli. W roku szkolnym 1938/1939 do 678 szkół 

(60% z nich pozostawało placówkami III stopnia) uczęszczało 191 032 dzieci i młodzieży (w 

tym dla 91% język polski był językiem wykładowym), a pracowało z nimi 4718 nauczycieli.  

W latach dwudziestych na podstawie okólników i zarządzeń wojewody-kuratora 

śląskiego, co roku wprowadzano do tego typu szkół nowe plany i programy nauczania w 



oparciu o prawodawstwo polskie, ale z uwzględnieniem tzw. odrębności śląskich, do których 

zaliczano: funkcjonowanie szkół 8-klasowych, rozpoczynanie nauki przez dzieci 6-letnie i 4-

godzinny tygodniowy wymiar nauki religii (tylko w części górnośląskiej województwa). W 

roku 1930/1931 dokonano unifikacji śląskich planów nauczania z planami wydanymi przez 

Ministerstwo, ale z zachowaniem powyższych odrębności. Gdy w 1933 r. Sejm Śląski nie 

wyraził zgody na pełną unifikację śląskiego szkolnictwa z założeniami reformy 

jędrzejewiczowskiej realizowanej na podstawie Ustawy Sejmu RP z 11 marca 1932 r.,  

poszczególne jej założenia, a przede wszystkim plany i programy nauczania, wojewoda 

wprowadzał  do niego co roku, ale jako przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej (taką 

możliwość dawał mu statut organiczny). To spowodowało, że szkolnictwo tego terenu 

pracowało według założeń tej ustawy już w roku 1936/37, a 30 sierpnia 1937 r.  ją samą – z 

uwzględnieniem tzw. odrębności  tego regionu - przyjął IV Sejm Śląski. Batalia o unifikację 

szkolnictwa autonomicznego terenu z normami ogólnopolskimi, była bowiem jednym z 

elementów walki politycznej, jaką między sobą toczyli zwolennicy i przeciwnicy autonomii 

śląskiej.  

 

Dzieci ze szkoły w Piekarach Ślaskich na tzw. Kopcu Wyzwolenia w 1933 roku 
 



Szkoły powszechne realizowały zakreślone przez władze wojewódzkie (a zgodne z 

założeniami ogólnopolskimi) cele nauczania i wychowania zawarte w programach nauczania, 

a także m.in. poprzez funkcjonujące koła różnych organizacji i stowarzyszeń, m.in. ZHP, 

PCK, LMiK, LOPiP i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1928 r. harcerstwo stało 

się najliczniejszą organizacją prorządową działającą wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie – 

ze względu na brak znajomości ogólnoliterackiego języka polskiego uczyli się początkowo ze 

specjalnie opracowanych dla potrzeb tego specyficznego obszaru elementarzy i czytanek, a w 

latach trzydziestych - już z ogólnopolskich podręczników szkolnych. Jednakże poziom 

opanowania przez nich języka polskiego był dość niski a frekwencja osiągała często wskaźnik 

niższy niż 90%. Ponadto brak społecznej świadomości potrzeby regularnego uczęszczania do 

szkoły powodowały, że promocję do następnej klasy otrzymywało 80-90% uczniów. 

Niewywiązywanie się dzieci  z obowiązków szkolnych, opuszczanie przez nich lekcji, a także 

niechętny stosunek uczniów i ich rodziców do części nauczycielstwa, były głównymi 

przyczynami wymierzania uczniom kar cielesnych. Stosowano je tak jak w czasach pruskich, 

ale rodzice twierdzili, iż niektórzy polscy nauczyciele stosowali je w niedozwolony sposób, 

bo bili mocniej i częściej. I chociaż w 1932 r. wojewoda wprowadził urzędowy zakaz ich 

stosowania, to w latach trzydziestych zdarzały się sporadyczne wypadki jego łamania.    

Podjęcie pracy w szkolnictwie śląskim przez tzw. napływowe nauczycielstwo (które 

nie rozumiało specyfiki pracy na tym terenie), powodowało różne zatargi z miejscowym 

społeczeństwem i silnie wspierającym go duchowieństwem. Konflikty te – szczególnie 

widoczne na linii: społeczeństwo górnośląskie – nauczycielstwo, dotyczyły poszanowania 

gwary i zwyczajów śląskich, zaakceptowania katolickiego oblicza szkolnictwa powszechnego 

w części górnośląskiej województwa, istotnego wpływu Kościoła na życie i w życiu szkoły 

śląskiej,  zachowania tradycyjnej pozycji kobiety zamężnej w rodzinie jako dawczyni życia i 

opiekunki ogniska domowego oraz  przyjęcie przez nią tradycyjnych zasad zachowania i 

ubierania się oraz nie podejmowanie przez mężatki pracy zawodowej. Tę ostatnią kwestię 

należy łączyć z ustawą Sejmu Śląskiego przyjętą w 1926 r., a obowiązującą do kwietnia 1938 

r., zabraniającą kobietom po zawarciu związku małżeńskiego podejmować pracy zawodowej 

w szkolnictwie na terenie całego województwa.  

W końcu 1922 r., spośród 2929 nauczycieli  śląskich szkół powszechnych, bez 

kwalifikacji bądź z kwalifikacjami niepełnymi pozostawało prawie 20% kadry tego typu 

szkół. W 1938 r. niepełne uprawnienia do pracy w szkole mieli tylko ci, którzy dopiero 

rozpoczęli pracę zawodową. W 1925 r.  nauczyciele miejscowi (bez pochodzących ze Śląska  

Cieszyńskiego) stanowili około 35% ogółu w nich zatrudnionych. Natomiast w 1935 r. 



Górnoślązakami było tylko 26%  ogółu nauczycielstwa, pomimo liczbowego wzrostu 

nauczycieli tzw. rodzimego pochodzenia. Stan taki wynikał z tego, że mimo funkcjonowania 

kilku miejscowych seminariów nauczycielskich, corocznie prawie 250-osobowa grupa ich 

absolwentów (nie zawsze pochodzących ze Śląska) pokrywała zaledwie naturalny ubytek 

nauczycieli, a rozwój liczby szkół, redukcja sił niepewnych politycznie, 

niewykwalifikowanych i podlegających tzw. ustawie celibatowej powodowała, że należało 

nadal zatrudniać nauczycieli spoza Śląska. 

Po przyjęciu w województwie w 1929 r. założeń ruch regionalistycznego, a 

zwłaszcza po wprowadzeniu do szkół powszechnych programów zgodnych z założeniami 

reformy z 1932 r., elementy regionalne zaczęto realizować na lekcjach z wszystkich 

przedmiotów. Regionalizm uznano bowiem za ważny czynnik w działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły śląskiej służący do realizacji ważnych celów politycznych, w tym 

unifikacji i integracji szkolnictwa i ziemi śląskiej z Rzeczpospolitą. 

Śląskie władze polityczne i oświatowe nie używały nazwy „repolonizacja” do 

określenia podejmowanych przez siebie zadań. Wprowadzenie na teren śląska polskich 

założeń programowo-wychowawczych i sytemu szkolnego utożsamiały z unifikacją tego 

obszaru z normami obowiązującymi w Polsce, a nie z przywracaniem tu polskości, bo 

Ślązaków uznawały za Polaków, mimo że walczyły z ich gwarą , m.in. po to by nie było 

odmienności między nimi a resztą polskiego społeczeństwa. 

Rozwój i osiągnięcia autonomicznego szkolnictwa powszechnego możliwe były 

dzięki wysokim nakładom finansowym śląskich władz administracyjnych. W roku 1938/1939 

na jego potrzeby przeznaczono prawie 30% budżetu województwa. W latach 1924-1939 

wybudowano 116 nowych szkół i rozpoczęto budowę 31 obiektów tego typu, a połowę tych 

ostatnich oddano do użytku w latach trzydziestych. Wiele nowych szkół wyposażono w 

nowoczesne pomoce naukowe, wzorcowe pracownie specjalistyczne a także sale 

gimnastyczne, aule oraz centralne ogrzewanie. 

Na podstawie 98 i 106 artykułu konwencji genewskiej, Polska i Niemcy 

zobowiązane zostały do organizowania szkół dla mniejszości niemieckiej: powszechnych  i 

średnich ogólnokształcących. Głównym przedmiotem sporów w tej kwestii pozostawało 

szkolnictwo powszechne. W połowie lat dwudziestych, ostra kampania podjęta przez stronę 

niemiecką, spowodowała masowe zapisywanie dzieci górnośląskich do szkół niemieckich 

zwanych mniejszościowymi. Wobec przekupywania rodziców przez Volksbund, wydawania 

im podarunków  i dokarmiania najuboższych, WOP rozpoczął szeroką akcję dożywiania 

dzieci, tak polskich jak i niemieckich w przedszkolach i szkołach. W roku 1928/1929 wydał 



na ten cel  kwotę 12 razy wyższą niż w 1924 r. Reakcja podjęta przez stronę polską 

spowodowała, że w 1928 r. do szkół mniejszościowych zgłoszono tylko 8,3% dzieci. W walce 

o polską szkołę na przyznanej Rzeczpospolitej części Górnego Śląska, szczególnie widocznej 

w okresie wpisów dzieci do szkoły (uprawnienia takie posiadali rodzice bądź ich prawni 

opiekunowie), a prowadzonej pod hasłem: „Polskie dzieci do polskich szkół”, pomagał 

władzom śląskim Związek Obrony Kresów Zachodnich.   

W roku 1922/1923 działalność rozpoczęło 68 niemieckich szkół powszechnych 

gromadzących 23 804 uczniów i 11 szkół średnich dla 2 970 młodzieży. W roku szkolnym 

1929/1930 (tj. w okresie szczególnych zmagań o dziecko polskie w okresie tzw. wpisów 

szkolnych), funkcjonowało  85 szkół powszechnych uczących 18 188 dzieci i 13 szkół 

średnich dla 2 632 uczniów. Natomiast w roku 1936/1937 liczba tych pierwszych spadła do 

59, a dzieci do 9659, a placówek stopnia średniego  funkcjonowało tylko 8 z 967 uczniami. 

Zmiany w zakresie liczby szkół mniejszościowych i ich uczniów pozostawały wynikiem 

działań podejmowanych przez stronę polską, zmniejszającego się przyrostu naturalnego tej 

grupy narodowej oraz stałej emigracji Niemców do Rzeszy. 

 

3. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące 

 

Na przyznanej Polsce części Górnego Śląska nie było polskich szkół średnich. 

Dlatego śląskie władze oświatowe musiały ich pracę organizować od podstaw. Jedynie w  

części cieszyńskiej województwa funkcjonowało  założone w Cieszynie w 1895 r. 

Gimnazjum im. Osuchowskiego. Dzięki pracy  wielu Polaków i staraniom polskich władz 

administracyjnych, w roku szkolnym 1922/1923 działalność dydaktyczno-wychowawczą 

zaczęły prowadzić 32 szkoły średnie ogólnokształcące państwowe i komunalne (w tym 5 w 

części cieszyńskiej), z tego 19 polskich a 13 niemieckich (tylko  jedna tego rodzaju szkoła w 

części cieszyńskiej). Do tych  32 placówek szczebla średniego ogólnokształcącego 

uczęszczało w tym roku 9824 uczniów, w tym 42% uczniów tzw. mniejszości niemieckiej 

(uczniowie ci uczyli się w odrębnych oddziałach). Natomiast w roku 1935/36  do 32 tego 

rodzaju szkół (z tego do 78% polskich) chodziło 10 279 młodzieży, z tego 22% uczniów 

mniejszości niemieckiej. Naukę we wszystkich placówkach prowadziło 742 nauczycieli.  

Szkoły średnie ogólnokształcące województwa śląskiego rozpoczęły i prowadziły 

działalność w bardzo trudnych warunkach ze względu na brak wykwalifikowanej kadry 

nauczycielskiej (w latach dwudziestych brakowało zwłaszcza nauczycieli posługujących się 



językiem polskim i niemieckim), właściwego zaplecza i pomocy naukowych. Rodziców i 

uczniów należało przekonywać o celowości i zasadności wprowadzania do nich elementów 

polskich planów i programów nauczania, a także do walorów polskiego systemu szkolnego na 

poziomie średnim. Ponadto między szkołami istniało duże zróżnicowanie programowe i 

występujący między nimi (zwłaszcza w części górnośląskiej) brak drożności kształcenia. 

Tylko gimnazja w części cieszyńskiej zaczęły prawie od razu realizować ministerialny 

program polskiego 5-klasowego gimnazjum o typie klasycznym, matematyczno-

przyrodniczym i humanistycznym. Natomiast w części górnośląskiej placówki zaliczane do 

grupy szkół średnich ogólnokształcących, pozostawały gimnazjami bądź szkołami realnymi 

8- lub 6-klasowymi, z przewagą tych pierwszych, ale o zróżnicowanych profilach, 

funkcjonujących według zmodernizowanych planów i programów pruskich. Pierwsze polskie 

plany ministerialne zaczęto do nich wprowadzać w połowie lat dwudziestych, ale wiele 

odchyleń i odmienności pozostało w ich pracy jeszcze do połowy lat trzydziestych. Dopiero 

na podstawie okólnika  nr 7 wojewody śląskiego z maja 1932 r. i rozporządzeń wydanych w 

latach późniejszych, wprowadzano do nich pełne założenia organizacyjno-programowe 

wynikające z Ustawy z 11 marca 1932 r., czyli jednolite 4-letnie gimnazja ogólnokształcące z 

tzw. małą maturą, a od 1937 r. – 2-letnie licea ogólnokształcące, kończące cykl kształcenia na 

poziomie średnim tzw. dużą maturą, dającą uprawnienia do podjęcia studiów wyższych. 

Specyfiką polskiego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w części 

górnośląskiej województwa był fakt, że na początku lat dwudziestych działalność 

dydaktyczno-wychowawczą zaczęły prowadzić – zgodnie z postanowieniami konwencji 

genewskiej – prywatne szkoły ogólnokształcące na poziomie średnim dla uczniów 

mniejszości niemieckiej. Zakładały je różne organizacje bądź przedstawiciele mniejszości. 

Nie były one szkołami mniejszościowymi, bo nie finansował ich Skarb Śląski. Większość z 

nich posiadała uprawnienia szkół państwowych. Rozpoczęły działalność już w roku 

1922/1923 ze względu na zgłoszoną chęć pobierania w nich nauki przez dużą liczbę uczniów 

mniejszości. Funkcjonowały w budynkach zlikwidowanych średnich szkół niemieckich 

przejętych w 1922 r. przez władze polskie, zazwyczaj przez kilka lat, a tylko niektóre z nich  

także w latach trzydziestych. Miały one różne nazwy, bo według  konwencji genewskiej, 

niemiecką szkołą średnią pozostawała szkoła wydziałowa, a odpowiednikiem polskiej szkoły 

średniej czyli gimnazjum, była niemiecka „szkoła wyższa”. Pierwsze polskie prywatne szkoły 

tego typu powstały dopiero w końcu lat dwudziestych W roku szkolnym 1922/1923 

funkcjonowało 6 niemieckich prywatnych szkół średnich ogólnokształcących z 972 uczniami, 

pięć lat później - do 10 z nich chodziło 1727 młodzieży, a w roku 1938/39, do 7 z  nich -  672 



uczniów. W 1938 r. zadania  polskich prywatnych gimnazjów i liceów pełniły m.in.: 

Prywatne Gimnazjum Żeńskie:  SS Notre Dame w Bielsku i Sióstr Urszulanek w Rybniku 

oraz Gimnazjum w Katowicach (z siedzibą w ŚTZN), a placówkami niemieckimi szczebla 

średniego ogólnokształcącymi nie finansowanymi przez władze województwa były m.in.: 

Prywatne  Gimnazjum w Pszczynie i w Tarnowskich Górach oraz Prywatne Gimnazjum i 

Liceum w Mikołowie. Do najbardziej znanych śląskich szkół prywatnych ale jako placówek 

mniejszościowych (organizowanych zgodnie z art. 117 konwencji genewskiej), zaliczyć 

należy powstałe w 1932 r. w Chorzowie Prywatne Gimnazjum Niemieckie, a w Bytomiu - 

Polskie Gimnazjum Prywatne. 

 

Gimnazjum żeńskie w Królewskiej Hucie w latach 20 
 

Seminaria nauczycielskie (w roku szkolnym 1922/23 otwarto ich 10, a w roku 

1935/1936 funkcjonowało ich  7, w tym jedno jako seminarium ochroniarskie)) kształciły na 

poziomie średnim (bez możliwości podjęcia przez ich absolwentów studiów wyższych) 

nauczycieli szkół powszechnych oraz przedszkoli (ochronek). Cieszyły się one dużym 

powodzeniem wśród młodzieży śląskiej, bowiem nauka była w nich bezpłatna i istniało stałe 

zapotrzebowanie na miejscowe wykwalifikowane siły nauczycielskie. Uległy one likwidacji 

w ramach wdrażania założeń reformy jędrzejewiczowskiej. Ich miejsce zajęły 3-letnie licea 



pedagogiczne, do których przyjmowano absolwentów nowego typu 4-letnich gimnazjów 

ogólnokształcących.  

Starania o otwarcie uniwersytetu w Katowicach zakończone niepowodzeniem 

spowodowały, że w 1928 r. uruchomiono w Katowicach Instytut Pedagogiczny. Uczestnicząc 

w różnych kursach, w pracy 3-letniego Studium Pedagogicznego, w konferencjach 

metodycznych i wykładach naukowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów z 

Krakowa, Warszawy, Poznania i Lwowa, kadra nauczycielska podnosiła swoje kwalifikacje 

naukowe i pedagogiczne, nie otrzymując jednak żadnych dodatkowych uprawnień.  

Rozwojowi pracy i oświaty pozaszkolnej, prowadzonej głównie przez śląskie 

nauczycielstwo, pomagały też placówki o charakterze szkół wyższych (bez uprawnień 

akademickich): wspomniany Instytut Pedagogiczny, Konserwatorium Muzyczne w 

Katowicach (powstałe w 1929 r., a działające od 1931 r. jako placówka samorządowa) i 

prywatna Szkoła Malarska (powołana w 1938 r. z inicjatywy inż. T. Michejdy i trzech 

artystów: J. Jaremy, J. Mroszczaka i C. Rzepińskiego) oraz dwie instytucje naukowo-

badawczo-wydawnicze: Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz Instytut Śląski 

działające w Katowicach. 

 

4. Szkolnictwo zawodowe i dokształcające 

 

Celowa działalność władz niemieckich spowodowała, że do 1918 r.  na ziemi śląskiej 

prawie nie istniało szkolnictwo zawodowe. Polacy mieli stanowić tanią i niewykwalifikowaną 

siłę roboczą pracującą w zakładach będących własnością Niemców. Dlatego szkolnictwo  

zawodowe nie zostało objęte postanowieniami konwencji genewskiej. Ze względu na 

historyczną przeszłość ziemi śląskiej, w kształceniu zawodowym młodzieży i dorosłych 

zwrócono uwagę na połączenie wykształcenia ogólnego  z nauką zawodu oraz na 

kształtowanie postaw obywatelskich uczniów.  

Ze względu na przyjmowanie różnych nazw i określeń dla tych samych szkół oraz 

wliczanie pozaszkolnych form kształcenia do szkolnictwa zawodowego; na 

podporządkowanie szkolnictwa zawodowego do 1928 r. Ministerstwu Przemysłu i Handlu 

oraz nie dokończoną realizację reformy z 11 marca 1932 r. - wprowadzanej tu dopiero od 

1937 r. - dane liczbowe dotyczące ich liczby są dość rozbieżne. Przyjmuje się, że w roku 

szkolnym 1922/1923 naukę w 22 szkołach zawodowych – w tym 16 dokształcających – 

rozpoczęło 4326 uczniów (z tego 24 % w szkołach zawodowych) czyli połowę mniej niż w 



placówkach średnich ogólnokształcących. W roku 1931/1932 funkcjonowało 226 szkół 

zawodowych (w tym 201 dokształcających), a uczyło się w nich 29 538 uczniów, przy czym 

tylko 13% w placówkach zawodowych. Natomiast w roku szkolnym 1935/1936 działalność 

dydaktyczno-wychowawczą prowadziło 80 takich placówek (w tym 55 dokształcających), a 

naukę w nich pobierało  15008 młodzieży, a tylko 32% z niej uczęszczało do szkół 

zawodowych. 

Oprócz rozwoju zawodowych szkół górniczych, rzemieślniczych, rolniczych i 

technicznych, śląskie władze samorządowe już w pierwszych latach swej pracy, zwróciły 

uwagę na dokształcanie zawodowe  młodzieży i dorosłych. Patronował temu Śląski Instytut 

Rzemieślniczo-Przemysłowy, który w latach 1927-1938 zorganizował 358 różnych kursów  

dla ponad 11 000 słuchaczy. 90% z nich otrzymało świadectwo ich ukończenia. Na kursach 

tych realizowano też tzw. przedmioty ogólnokształcące, na których zapoznawano słuchaczy z 

elementarnymi wiadomościami z historii, geografii i nauki o Polsce.     

W latach 1929-1936 funkcjonowało w województwie  40  dokształcających szkół 

górniczych. Patronat nad nimi sprawowały: Górnośląski Związek Przemysłowców 

Górniczych, Wyższy Urząd Górniczy i Urząd Wojewódzki Śląski. 2-letnia nauka w nich była 

obowiązkowa dla wszystkich młodocianych pracowników po ukończeniu przez nich 15 roku 

życia. W ich programie znalazły się też treści mające kształtować postawę obywatelską 

młodego pokolenia. Ze względu na brak zainteresowania taką formą kształcenia szkoły te 

uległy likwidacji w 1936 r. 

W 1937 r., po wydaniu ustawy o zakładaniu i utrzymywaniu szkół dokształcających, 

wydzielono 4 typy szkół, które realizowały programy kształcenia zawodowego. Były to 

szkoły: przysposobienia zawodowego, kształcenia zawodowego, kształcenia na poziomie 

gimnazjum i liceum zawodowego. W toku nauki realizowano też wiadomości ogólne, zgodnie 

z wytyczonymi celami wychowawczymi. W 1937 r. działalność dydaktyczną rozpoczęły 3 

szkoły nowego typu zwane rzemieślniczymi w Chorzowie, Cieszynie i Nowym Bytomiu, 

przeznaczone dla absolwentów szkół powszechnych I stopnia. 

Władze śląskie zwróciły też uwagę na rozwój zawodowego szkolnictwa rolniczego. 

Do najbardziej znanych zawodowych szkół rolniczych, finansowanych przez Skarb Śląski, 

zaliczyć należy Męską Szkołę Rolniczą - założoną w 1895 r. w Cieszynie – która już w 1919 

r. wznowiła działalność w Międzyświeciu oraz takie placówki działające  w Lublińcu i 

Rybniku. Dla kobiet szkoły rolnicze, finansowane przez Śląską Izbę Rolniczą, zorganizowano 

w Strumieniu i Starej Wsi. Dziewczęta uczęszczały też do -2- lub 3-letnich szkół wychowania 

rodzinnego oraz do Szkoły Przysposobienia Gospodyń Wiejskich w Buczu. Oprócz szkół 



rolniczych organizowano wiele kursów rolniczych, ogrodniczych i pszczelarskich, 

przeznaczonych głównie dla tej części młodzieży śląskiej, która nie uczęszczała do szkoły. 

Szczególną uwagę władze śląskie zwróciły na kształcenie  polskiej kadry 

technicznej. W całym okresie międzywojennym działalność prowadziła Państwowa Szkoła 

Przemysłowa i Szkoła Górnicza w Bielsko|Bielsku. Po nieudanych staraniach na otwarcie w 

Katowicach politechniki, w 1925 r. otwarto w Królewskiej Hucie Wojewódzką Szkołę 

Mechaniczną. Natomiast w latach 1922-1933 w Tarnowskich Górach funkcjonowała Szkoła 

Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych. Na jej bazie i Szkoły 

Górniczej przeniesionej z Wieliczki, m.in. na skutek starań Unii Polskiego Przemysłu 

Górniczo-Hutniczego uruchomiono w 1933 r. w Katowicach  państwową Szkołę Górniczą. 

W Katowicach w latach 1928-1931, z inicjatywy wojewody M. Grażyńskiego, 

zbudowano od podstaw - na wzór tego typu placówek w Wiedniu i w Belgii - Śląskie 

Techniczne Zakłady Naukowe (ŚTZN). Koszty ich budowy – pozostających chlubą 

województwa a kształcącą młodzież także z terenów sąsiednich – w wysokości 12 mln 

złotych, pokryto z pożyczki amerykańskiej. Ich budynek obejmował powierzchnię 172 000 

metrów kwadratowych  i posiadał 600 różnych pomieszczeń. Naukę w niej mogło pobierać 

1600 uczniów, a personel naukowo-dydaktyczno-administracyjny liczył około 100 osób. 

Według „Statutu” z 1931 r. , ŚTZN  były  zespołem szkół średnich  i niżej zorganizowanych 

pracującym według polskich planów i programów nauczania. 4-letnie szkoły średnie 

kształciły techników 8 specjalności, a 2-letnie szkoły zawodowe – mistrzów różnych 

specjalności. Zgodnie z założeniami ustawy z 11 marca 1932 r., ŚTZN kształciły młodzież na 

poziomie zawodowym oraz nowego typu gimnazjum i liceum zawodowego.  

Kształcenie zawodowe na poziomie akademickim (bez takowych uprawnień) 

prowadziły placówki o charakterze szkół wyższych, tj. Wyższe Studium Nauk Społeczno-

Gospodarczych w Katowicach, Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego i Wyższa Szkoła 

Rolnicza w Cieszynie. 
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prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka 

Sztuka średniowiecza 

 

Nakreślenie przeglądu encyklopedycznego sztuki wieków średnich województwa 

śląskiego wymaga przypomnienia, że opisywany obszar należał w owym czasie do różnych 

organizmów politycznych i obecnie trzeba go rozpatrywać w trzech obszarach:   

• w centrum województwa znajduje się część historycznego Górnego Śląska (pozostałe 

wchodzą wkład województwa opolskiego oraz na zachodzie znajdują się w obrębie 

Republiki Czeskiej), 

• na północy województwa znajdują się powiaty historycznej zachodniej Małopolski 

(wraz z Zagłębiem Dąbrowskim), 

• na południu województwo obejmuje ziemię żywiecką, historycznie interesującym nas 

okresie także należącą do Małopolski.  

Wynikają stąd określone konsekwencje kulturowo-artystyczne: ciążenie przeciwległych 

kierunkach do centrów znajdujących się poza obszarem opisanych terytoriów, do Pragi i 

Wrocławia z jednej strony, do Krakowa drugiej. Generalnie kultura artystyczna wieków 

średnich na omawianym obszarze miała charakter peryferyjny w stosunku do ówczesnych 

centrów sztuki. Ziemie dzisiejszego województwa śląskiego były w dobie wieków średnich 

słabo zaludnione, nie dziwi, zatem, że w początkowych okresach liczba zabytków była 

skromna.  Niemniej specyfika tematu domaga się, aby przyjąć trójdzielny układ prezentacji 

zagadnienia zgodnie z wyżej nakreślonym podziałem historycznym ziem obecnego 

województwa. 

 

1. Ziemie górnośląskie 

 

Dziełem najwcześniejszym, do tego dobrze zachowanym, jest kaplica grodowa 

(rotunda) pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Wacława na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. 

Przyjmuje się, że powstała około połowy XI wieku(niektórzy autorzy datują ją na początek 

XII wieku). Zbudowana jest dokładnie opracowanych ciosów kamiennych, ma rzut koła, 

przykryta jest kopułą. Od wschodu przylega do niej półkolista apsyda mieszcząca ołtarz. 

Naprzeciwko znajduje się zrekonstruowana empora wsparta na kolumnach. Rotunda 

cieszyńska należy do szeregu podobnych założeń kościołów grodowych znanych z terenu 

Czech i Moraw, skąd rozprzestrzeniły się na obszary Śląska i dalej na wschód, do Polski.  



 

Rotunda św. Mikołaja w Cieszynie 



 

Kościół w Rudach Wielkich 



 

Kościół w Rudach - nawa główna 



 

Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Raciborzu 



Opisana rotunda wchodziła wkład kompleksu strażniczo-obronnego kasztelańskiego 

grodu na wysokim brzegu Olzy, wzmiankowanym już w 1155 roku. Gród ten od końca XIII 

w. (1281) Stał się rezydencją książąt piastowskich na Cieszynie, którzy rozbudowali gród do 

rangi reprezentacyjnej siedziby gotyckiej (zniszczonej podczas wojny trzydziestoletniej). Z 

XIV w. zachowała się wieża zamkowa na rzucie kwadratu z wydatnym krenelażem i piękną 

rzeźbą heraldyczną Orła piastowskiego modelowaną w stylu praskiej szkoły Piotra Parkera. 

Był to czas największej świetności zamku cieszyńskiego. Najprostszą formą architektury 

kościelnej wczesnośredniowiecznej był kształt prostokątnego korpusu z nieco odeń 

mniejszym prezbiterium. Taką formę posiada wizerunek nieistniejącego dziś kościoła w 

Bytomiu, zachowany na wrocławskim tympanonie Jaksy (1160-1163) trzymany, jako model z 

napisem „in Bitom” przez fundatora księcia Bolesława. Podobną formę otrzymał romański 

kościół cmentarny w Siewierzu pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela datowany na drugą 

ćwierć XII wieku.  Przypomnijmy, że Siewierz należał aż do połowy XV stulecia do Śląska 

nim włączony został do Małopolski. Oprócz wymienionego przedtem Cieszyna źródła podają 

informacje istnieniu dalszych grodów w XII wieku w Raciborzu, Bytomiu i Mikołowie.  

Podobne, późniejsze założenia w Bielsku, Gliwicach i Pszczynie sprzężone zostały z nowo 

powstającymi miastami.  

Sztukę gotycką reprezentują dwa dzieła o dużym znaczeniu artystycznym: 

pierwszym z nich jest opactwo cysterskie w Rudach Wielkich, założone 1255 przez księcia 

raciborskiego Władysława. Mnisi przybyli tutaj z małopolskiego Jędrzejowa. Kościół i 

klasztor rudzki był największym przedsięwzięciem artystycznym na Górnym Śląsku tamtego 

czasu. Tu po raz pierwszy pojawia się nowy styl gotycki. Kościół ma formę bazyliki 

trójnawowej z transeptem, prostokątnie zamknięte prezbiterium oraz kaplice po bokach 

prezbiterium. Układ budowli realizuje zasady cysterskiej prostoty – pierwotnie był 

bezwieżowy. W XVIII wieku kościół został gruntownie przekształcony w duchu barokowym, 

wszelako dekoracje stiukowe i polichromie wtedy powstałe uległy zniszczeniu podczas 

pożaru wznieconego przez Armię Czerwoną w 1945 roku. W trakcie powojennych prac 

konserwatorskich odsłonięto pierwotny stan budowli w jego gotyckiej formie. Z 

średniowiecznego wyposażenia zachował się gotycki portal zachodni z 2.poł. XIII wieku. 

Drugim wybitnym dziełem architektury gotyckiej XIII wieku jest kaplica na wzgórzu 

zamkowym w Raciborzu, nazwana „Śląską Sainte Chapelle”, przywołującą na pamięć słynną 

budowlę paryską wzniesioną przez króla Ludwika IX  (1239-48). Powstanie kaplicy 

raciborskiej określacie na koniec XIII wieku. Kaplica  stoi  pod  wezwaniem  św. Tomasza 

Kantuaryjskiego  i  powstała  jako  votum  dziękczynne  za uzyskaną  ugodę  wsporze  



biskupa  wrocławskiego  Tomasza (fundatora  kaplicy)  z  księciem Henrykiem  Probusem o 

prawa  lenne  i  sądowe. Niewielkich  rozmiarów budowla  była  pierwotnie  

dwukondygnacyjna.  Górna  kondygnacja, wysmukła i strzelista, wytworna  w  proporcjach, 

sklepiona została  żebrowym  sklepieniem  o subtelnym  efekcie  radialnego  zamknięcia  

ściany  czołowej. Raciborska  kaplica posiada  liczne  analogie  artystyczne  na  obszarze  

Dolnej  Austrii, Styrii, Czech  i  Moraw.  

W tym samym XIII stuleciu  rozpoczyna  się  potężny  ruch  budowlany  związany z  

nowym  procesem  urbanizacyjnym-  powstawania  miast  na  prawie  niemieckim ze  

wszystkimi  tego  skutkami  także  artystycznymi.  Koloniści  przybywali z  całej  Europy  

zachodniej,  a  procesu  tego  nie  zdołał  zahamować  nawet najazd  mongolski (1241).  

Miasta  zakładali  najczęściej  miejscowi  książęta, niekiedy  biskupi  lub  klasztory. Prawo  

miejskie  nadawano  osadom  już istniejącym,  albo  zakładano  je  od  nowa. W  rezultacie  

bywało  tak, że  do dawnej  przed lokacyjnej  osady  zabudowanej  nieregularnie, dołączano  

część nową, planowaną podług  ścisłego  układu  geometrycznego. W  XIII wieku powstały  

lokowane  na  nowym  prawie  Racibórz (przed 1217),  Bytom (1254), Sławięcice, Cieszyn 

(przed 1263), Wodzisław (1265), Gliwice (przed 1276, Mikołów (1276) i  Siewierz (1276). 

Na  lata  około  1300  datowane  jest założenie  Rybnika,  Bielska,  Skoczowa  i  Pszczyny. 

Opisany  proces  został w  XIV wieku  zakończony. Ziemie  górnośląskie  pokryły  się  siecią  

miast, a  liczba  ludności  zwiększyła  się  aż  pięciokrotnie.  Wszelako  miasta  te  były 

stosunkowo  małe  i  nie  wytworzyły  ośrodka  metropolitalnego. Takimi pozostały  do  

czasów  kiedy  w  XIX i  XX wieku  nastąpiła  eksplozja urbanizacyjna  związana  z  

industrializacją. Miasta  lokowane  na  prawie  niemieckim  posiadały  określony  model 

zakomponowania  architektoniczno-przestrzennego.  Centrum  stanowił  rynek, prostokątny 

bądź  kwadratowy, z  którego  wybiegały  pod  kątem  prostym  ulice  tworzące 

szachownicową  sieć  działek  zabudowy. Miasto  otaczał na rzucie krągłym  system murów  

obronnych  z  basztami  (znany  jako  tak zwany śląski  model  miast owalnicowych). Do  

bram  miejskich  na  przeciwległych  stronach tej  owalnicy ulice  zbiegały  się  łukowo. 

Przykładem  są  Gliwice  i  Pszczyna.  Na  rynku umieszczano  ratusz  i  wagę  miejską. 

Ratusz  znajdował  się  zwykle  pośrodku rynku  bądź  w  jednej  z  pierzei  rynkowych.  

Niestety  żaden  z  nich  nie dochował  się  do  naszych  czasów  w  stanie  pierwotnym.  

Kościół  parafialny z kolei umieszczano, wzorem  Wrocławia  i  miast  morawskich, w  

osobnym kwartale  bliżej  murów  miejskich  (Bytom,  Gliwice,  Bielsko). Kształt  

architektury  gotyckich  kościołów  miejskich  pozostawał  w  cieniu bardziej  

monumentalnych  założeń  Dolnego Śląska  oraz  Opola. Tutaj  na południu  preferowano  



przestrzenie  krótsze, raczej  jednowieżowe, z  wyraźną tendencją  do  kreowania  przestrzeni  

jakby  dośrodkowej. Charakterystycznymi  rozwiązaniami  są  kościoły  w  Bytomiu, 

Gliwicach, Żorach, Raciborzu i Puńcowie  oraz w  Starym  Bielsku. Kościół  Mariacki  w  

Bytomiu  posiada  XIII- wieczne  skromne  prezbiterium oraz  dodane  późnogotyckie  nawy  

boczne wraz  z  halowym  korpusem  o skomplikowanym  układzie  sklepień  sieciowych,  

powstałym  na  początku XVI wieku. Z  kolei  potężny  masyw  kościoła  Wszystkich 

Świętych  w  Gliwicach  pochodzi  z XV- początku  XVI wieku. Składa  się  z  halowego  

trójnawowego  korpusu z  krótkim  prezbiterium. Szeroko  rozstawione  filary  

międzynawowe  stwarzają wrażenie  zlewającej  się  przestrzeni. Całość  przykrywają  

gwiaździste sklepienia o  wyrafinowanym  efekcie  dośrodkowych skrótów  

perspektywicznych. Podobnym  halowym  założeniem  jest  raciborski  kościół  parafialny 

pod wezwaniem  Wniebowzięcia NMP . Budowano  go  długo,  od  XIII do  ukończenia w  

wieku XVI.  I  tym  razem  jest  to  trójnawowa   halowa  budowla   z gwieździstymi  

sklepieniami. Niezwykłą  niespodziankę  zawiera  skromny  kościół  parafialny  w  Puńcowie 

pod  Cieszynem,  powstały  późno, dopiero  w  1518  roku.  Na  zewnątrz ukazuje  

oszkarpowany  korpus i   węższe, poligonalnie  zamknięte  prezbiterium. Wnętrze  natomiast  

jest  kwadratowe, a  krzyżowo-żebrowe  sklepienia wsparte są  na  jedynym  środkowym  

filarze ,będącym  osią  kompozycyjną  całości. Średniowieczny  kościół , jego kształt  

architektoniczny  oraz  wyposażenie rzeźbiarskie  i  malarskie  był  nośnikiem  wielorakich  

treści  symbolicznych  i dydaktycznych. Wnętrze  było  zapowiedzią  Niebieskiego  

Jeruzalem,  sferą uświęconą, gdzie  śmiertelnemu  dane  jest  obcowanie  z  prawdą  

Objawienia. Przed  wiernym  roztaczały  się  obrazy  historii  zbawienia , z  postaciami 

Chrystusa, Marii  i  świętych.   Ołtarz  szafiasty  w  postaci  zamkniętej  na co dzień , w  dni  

świąteczne  otwierał  wspaniałość  wewnętrznych  przedstawień stając  się  przedmiotem  

modlitewnego  zachwytu. Rzadkim  przykładem  takiej  polifonii  architektury,  rzeźby i  

malarstwa  jest zachowany w  prawie  nie  zmienionym  kształcie  niewielki  kościół  św. 

Stanisława  w  Starym  Bielsku. Jego  gotyckie  prezbiterium z  2.połowy  XIV w. wypełnia  

gęsto dekoracja  malarska  z  końca  XIV wieku ze  scenami  życia  i pasji  Chrystusa  oraz  

postaciami  świętych, malowana  miękką  linią  z delikatnym  modelunkiem, o  wysmukłych, 

dworskich  figurach. Całość  wiązana jest  z wpływami  ówczesnej  szkoły  czeskiej.  Kościół  

starobielski  uważany jest  za  fundację  księcia  cieszyńskiego  Przemysława I Noszaka.  W  

późniejszych czasach  dodano  dalsze  malowidła : z XVI wieku  pochodzą  twardo  

modelowane sceny  pasyjne  oraz  delikatne  wizerunki  św. Jerzego  i  okrętu św. Urszuli  na 

ścianie  tęczowej.  Całości  dopełnia  tryptyk  z  historią  życia  św. Stanisława, późnogotycki, 



datowany  na  lata  1505-1510. Genezy tego  dzieła  jedni  upatrują w  środowisku  Krakowa,  

inni  wiążą  z  osobą  malarza  Wincentego  z  Frysztatu pod  Karwiną, twórcą  tryptyku  z  

Orłowej  pod  Ostrawą, stylistycznie  bliskiego dziełu  starobielskiemu.  

Na  osobną  uwagę  zasługuje  dzieło  znane  obecnie  jedynie  z  dawnych  

fotografii, jakim  jest  słynna  kustodia  raciborska  przechowywana  do  1945  roku w  

tutejszym  kościele  parafialnym  Wniebowzięcia  NMP,  zaginiona podczas działań  

wojennych. Kustodia jest naczyniem do przechowywania wielkiej hostii, gdy nie znajduje się 

w monstrancji. Kustodiom, tak jak monstrancjom, nadawano wysoce kunsztowny kształt, 

godny, aby były nośnikiem idei „nowego grobu Chrystusa zmartwychwstałego”. Ponad 

metrowej wysokości kompozycja wykonana ze złoconego srebra o wadze 13,5 kg zdobna 

była emalią, perłami i drogimi kamieniami.  Została  ufundowana  przez  księżnę Magdalenę 

wdowę  po  księciu  Janie  III  Przemyślidzie. Struktura kustodii naśladuje formy architektury: 

tworzą je lekkie  podpory, służki, fiale i  maswerki w trzech kondygnacjach. U dołu znajduje 

się półfigura Chrystusa Bolesnego w  sarkofagu, powyżej jest  puszka  na  hostię. Całość 

wieńczy figura Madonny na półksiężycu z kielichem i berłem. Teologicznie  kustodia  

posiadała wyraz wybitnie  antyhusycki  (teza o realnej  obecności  Chrystusa w  hostii i  Marii 

Współodkupicielki). Nie  wiemy  nic  o pochodzeniu  tego  dzieła, być  może pochodziło z  

Krakowa  albo  z  Wrocławia bądź  Nysy, choć  wiadomo, że samo srebro  wydobywano 

wtedy  pod  Bytomiem  i  w  Tarnowskich Górach. Spośród  dzieł  rzeźby  monumentalnej 

należy  wymienić  gotyckie pomniki nagrobne zachowane  w  Cieszynie   i  Raciborzu. W  

cieszyński  kościele  podominikańskich  znajduje  się  płyta  nagrobna, pierwotnie  ułożona   a  

tumbie  z  przedstawieniem  księcia Przemysława Noszaka  (zm. 1409), ukazanego  w  zbroi  

z  mieczem  w  prawej  dłoni. Rzeźba datowana  jest  na  lata  około 1380-1390 i wiąże  się  z  

praską  szkołą  Piotra Parlera. Przemysław    był  blisko  związany  z  cesarskim  dworem  w  

Pradze, zatem  takie  konotacje  artystyczne  są  zrozumiałe. Z  kolei  w  raciborskim  byłym  

klasztorze  dominikanek (obecnie   muzeum)znajduje  się  późnogotycki  nagrobek  Jana  III  

Przemyślidy  księcia raciborskiego i  jego  małżonki Magdaleny,  datowany  na  lata  około 

1495. Na  osobne  omówienie  zasługuje  monumentalna  wolno  stojąca  figura Madonny  z  

Dzieciątkiem (obecnie w Muzeum Śląska  Cieszyńskiego) z cieszyńskiego  Starego  Targu. 

Przeprowadzona  w  2000 roku  konserwacja  i usunięcie  warstw  przemalowań  odsłoniła  

pierwotny  kształt tego  dzieła   pozostającego  w  bliskim  związku  z  praską  szkołą  Piotra  

Parlera   i  zespołem rzeźb  w  katedrze  św. Wita  na  Hradczanach. Dzieło  datowane  jest  na 

końcowe lata  60-te  XIV wieku  i  jest  obecnie  najwybitniejszym  zabytkiem  

średniowiecznej  rzeźby  na  terenie  województwa. Rzeźbą  i  malarstwem  średniowiecznym   



zajmowano się  od  dawna. Już  w okresie  międzywojnia  ówczesny dyrektor Muzeum 

Śląskiego w  Katowicach Tadeusz Dobrowolski zgromadził  znaczący  zbiór  dzieł  będący 

obecnie  w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Oprócz  sporadycznie  zachowanych 

obiektów  w  terenie, wymienianych  w  Katalogu  Zabytków,  zbiór  katowicki stanowi  

cenny  przegląd  zachowanej  substancji  artystycznej.  Najczęściej wymienia  się  kilka  dzieł:  

Madonnę  na  lwie  z  Miasteczka Śląskiego (około 1370), św. Annę  Samotrzeć   (początek 

XV w.)  i Madonnę  z  Dzieciątkiem  (około 1420), obie  z  Knurowa  jako  znaczące  dzieła  

gotyku zwanego pięknym, spośród  dzieł  malarstwa:  dwa  skrzydła  późnogotyckiego  

tryptyku  z  Kamienicy pod  Bielskiem (około 1460). 

 

2. Ziemie  Małopolski  Zachodniej 

 

 

Klasztor jasnogórski (widok z drugiej połowy XIX w.) 
 

Obszar  ten  stanowi  peryferię  Małopolski  historycznej  i  w  zakresie  spraw sztuki 

średniowiecznej  nie  tworzy  wyodrębnionej  geograficznie  krainy. Peryferyjnym  pozostaje  

także  w  odniesieniu  do  ziem  górnośląskich. Ośrodkiem  skupiającym  najwięcej  



elementów  sztuki  średniowiecznej jest Częstochowa  i  znajdujący  się  tutaj  klasztor 

paulinów  na Jasnej Górze.  

Ufundowany  został  w  1382  roku  przez  księcia  opolskiego Władysława zwanego 

Opolczykiem, krewnego króla polskiego Ludwika  Andegaweńskiego, palatyna Węgier  i  

namiestnika  Rusi Halickiej. W 1384 ks. Władysław sprowadza na Jasną Górę   otoczony  

kultem  obraz Matki Boskiej. Jest to dzieło o prototypie  bizantyńskim (Hodegetria) 

przemalowane w  XIV w. oraz powtórnie przekształcone  w  latach 1431-34 w  duchu  

gotyckiego tak zwanego stylu  pięknego.  Częstochowskiej  Hodegetrii   towarzyszą w kaplicy 

jasnogórskiej dwa  dalsze  wybitne  dzieła  sztuki średniowiecznej:  monumentalna  rzeźba 

krucyfiksu zwanego Jagiellońskim z  końca  XV wieku nieznanego  autorstwa  oraz rzeźba 

Piety z  początku XV wieku  pochodzącej  z  śląskiego  Dzierżoniowa, dar Wrocławskiego 

Muzeum Diecezjalnego  z  1966 roku. Pierwotny kształt  kościoła  jasnogórskiego o którym  

wiadomo, że  powstał około 1460 roku  i  miał  wówczas formę  wzorowaną  na  śląskich  

budowlach  halowych, zaś przekształcony  został  w  następnych  stuleciach  w  stylu  

barokowym. Średniowiecznej  proweniencji  na  tym  obszarze  jest  seria  budowli obronnych 

powstałych  w większości  w  XIV wieku  jako  odgraniczenie  terytoriów małopolskich od  

ziem  śląskich.  Zaliczają  się  do  nich:  zamek  królewski  Kazimierza Wielkiego  w  

Będzinie, początek mający  jeszcze  w drugiej połowie XIII w., wznoszony do  około 1358 

roku. Ma  rzut nieregularnego  pięcioboku  z  podwójnym  obwodem murów. Odbudowany  

został  w  latach  1952-56  i  mieści  obecnie  Muzeum Zagłębia Dąbrowskiego. Pozostałości  

zamku  królewskiego  w Bobolicach pochodzą  z pierwszej połowy XIV wieku. Ruiny  zamku   

gotyckiego  w  Mirowie pochodzą  z  końca  XIV  i  pierwszej połowy  XV wieku i  składają  

się  z  zamku  górnego  i  dolnego  z  wieżami  oraz dziedzińcem  otoczonym  murem. 

Pozostałości  gotyckiego  zamku  w  Morsku  datowane  są  hipotetycznie także na  wiek XIV. 

Najbardziej znany  jest  zamek Bonerów  w  Ogrodzieńcu, gotycko-renesansowy, zbudowany  

z  wykorzystaniem  murów  z  XIV  i XV wieku, na  rzucie  nieregularnym, trójskrzydłowy z  

wieżą  bramną,  basztami  i dużym  podzamczem. W  Olsztynie  znajduje  się  kolejny zamek 

obronny  w  formie  ruiny, zapewne  z  drugiej połowy   XIII wieku, rozbudowany  w  XIV 

wieku  za  Kazimierza Wielkiego. Zniszczony  został  podczas  najazdu  szwedzkiego. Składa  

się  zamku górnego, średniego  i  dwóch  podzamczy. Jego  dominantą  jest  cylindryczna  

wieża. W Siewierzu znajduje  się  zamek  biskupów  krakowskich (w  stanie  ruiny) na  

nieregularnym  rzucie, z  wewnętrznym  dziedzińcem, barbakanem  i  wieżą, najpewniej  z  

drugiej  połowy XIV wieku. Dodać  trzeba  do tego   ruinę gotyckiego  zamku   w  Smoleniu 

(Pileckich)  z XIV wieku, obejmującego  zamek  górny  i  dwa  dolne oraz  cylindryczną  



basztę. Niewielkie  miasta  lokowane  na  prawie  niemieckim  powstawały  w większości  

także    w  stuleciu XIII i  XIV.  Zaliczyć  do  nich  trzeba  wspomniany Będzin (1358), 

Siewierz (zapewne  z  w XIII), Kłobuck (1344 ?), Krzepice (1357). 

 

3. Ziemia żywiecka 

 

Średniowieczne  miasto  Żywiec  lokowane   zostało na  obecnym  miejscu za księcia 

oświęcimskiego Kazimierza (1414-1433) ( innym  niż  pierwotna osada Stary Żywiec).  

Gotyckie  pozostałości  zabudowy  są  raczej  skromne:  kościół  św. Krzyża, posiada 

prezbiterium  poświęcone w 1428 roku.  Z  kolei   kościół   farny p.w. Narodzenia  NMP, 

częściowo gotycki, uzupełniony  jest późniejszymi rozbudowami, wreszcie  zamek  żywiecki  

w  swej  warstwie  najstarszej, gdy założony został przez  Komorowskich,  zawiera  również  

relikty gotyckie, datowane na rok około 1500. Fragmenty późnogotyckiego  tryptyku  w  

kościele  w  pobliskiej  Łękawicy z  początku XVI wieku  oraz  ciekawa  płaskorzeźba 

Zaśnięcia NMP  z żywieckiego kościoła  farnego z  tegoż  samego czasu stanowią  

najciekawsze  obiekty średniowiecznej  substancji  artystycznej  tego   obszaru. Nie  są  to  

wszakże  dzieła  wnoszące  istotne  elementy  do  całokształtu obrazu  średniowiecznej  

kultury  artystycznej   województwa. 
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Tożsamość regionalna 

 

Rozważania o tożsamości sprowadzają się w zasadzie do dwóch fundamentalnych 

problemów: tożsamości jednostkowej i grupowej (kolektywnej). Tożsamość kolektywna 

definiuje grupę poprzez ciągłość i kontynuację (pamięć zbiorowa, historia, tradycja), jak 

również artykulację elementów odróżniających ją od środowiska zewnętrznego. Tożsamość 

jednostkowa zawiera przede wszystkim rdzeń, czyli tożsamość indywidualną jednostki, która 

decyduje, iż wciąż pozostajemy sobą. Jest to autodefinicja człowieka, która poddaje się 

modyfikacji wskutek dyskursu ze światem zewnętrznym.  

 

1. Problemy definicyjne 

 

Tożsamość to coś, co nas określa, obraz samego siebie, który zawiera zarówno cechy 

stałe, jak i zmienne. Stałość tożsamości jednostkowej to efekt tradycji ustanowionej przez 

Erika Eriksona - amerykańskiego psychoanalityka i psychologa niemieckiego pochodzenia, 

który analizował rozwój człowieka - czyli poczucie bycia tym samym człowiekiem. 

Tymczasem element zmienności, to tradycja interakcjonistyczna, czyli modyfikacja 

tożsamości poprzez kontakt z innymi ludźmi.  

„Kim jestem?” To pytanie sformułowane niegdyś przez Immanuela Kanta, nabiera 

współcześnie wyjątkowego znaczenia. Ta wyjątkowość to rezultat dzisiejszych procesów 

globalnych, które wymuszają redefinicję tożsamości tak indywidualnej, jak i społecznej. 

Konieczność zmiany postrzegania tożsamości konfrontuje się z historią samego terminu, 

który wywodzi się od łacińskiego idem (identyczność i ciągłość) i już Arystoteles w 

„Metafizyce” pisał, iż […] tożsamość jest pewną jednością wielości rzeczy bądź jednością 

jednej rzeczy pojmowanej jako wielość1. Tożsamość od wieków pozostaje ważkim problemem 

egzystencjalnym, który staje w obliczu kolejnych wyzwań związanych z tym, co Ryszard 

Kapuściński określił, jako świat na rozdrożu. Tożsamość nie jest wyłącznie biologicznym 

trwaniem człowieka, ale wprowadza zasadę porządku społecznego, w którym istniejemy my i 

nasza kultura. Pogłębiając tę kwestię o słowa Manuela Castellsa2, że tożsamość jest 

najważniejszą kategorią porządkującą relację człowieka ze światem, jako istotne staje się 

                                                           
1 M. Golka, Imiona wielokulturowości, wyd, MUZA SA, Warszawa 2010, s. 327. 
2 M. Castells, Siła tożsamości. Tłum. S. Szymański, wyd. PWN, Warszawa 2008. 



pochylenie nad poszukiwaniem harmonii jednostki z różnicującym się kulturowo światem, w 

który jest uwikłana. 

Tożsamość to jeden z podstawowych procesów socjologicznej analizy, a […] 

Jednostka – pisał Jürgen Habermas - musi zdobyć się na świadomość własnej indywidualności 

i wolności […]. To świadomość własnej świadomości, czyli świadomość siebie. W ramach 

najczęściej pojawiających się odniesień do tożsamości pojawia się […] zbiór wyobrażeń, 

sądów, przekonań, które konstruuje podmiot wobec samego siebie, czyli układ autodefinicji 

aktora społecznego
3. Właśnie w tym duchu przyjęło się w literaturze socjologicznej określać 

zarówno tożsamość indywidualną, jak i społeczną. W pierwszym przypadku jest to uwikłanie 

aktora społecznego w sieci różnorodnych powiązań, które znajdują twarde podłoże z jednej 

strony w interakcjonistycznej tradycji socjologicznej, z drugiej zaś w przywoływanej już 

psychologii rozwojowej E. Eriksona, czyli opisywaniu tożsamości osoby w wymiarze 

biograficznym, jako ciągłość doświadczenia jednostkowego, jego swoistość i 

niepowtarzalność4. Dzięki interakcjonizmowi natomiast, jednostka kształtuje subiektywnie 

uszeregowaną hierarchię wartości według stopnia ich ważności. Interakcja tworzy i 

podtrzymuje tożsamość, ponieważ: Jednostka nie jest strukturą trwałych właściwości, cech, 

lecz dynamicznym, zmieniającym się aktorem wyposażonym w powoływane interakcyjnie 

autodefinicje, stanowiące […] zasadniczy czynnik ewoluujących perspektyw
5. Tożsamość jest 

zjawiskiem zasadzającym się na procesie identyfikacji, czyli utożsamiania się z pewnymi 

konfiguracjami wartości, faktów historycznych i wzorów kulturowych. Tożsamości 

kształtujące się poprzez identyfikację realizują się pośrednio poprzez dyskurs6. Współczesny 

świat uwikłany w globalne procesy redefiniuje proces kształtowania się tożsamości przydając 

mu, wraz z dyskursywnym charakterem, walor elastyczności i otwartości na społeczną 

przestrzeń odniesień. Współcześnie ludzie żyją w różnych światach kulturowych, wymuszając 

równocześnie ciągłą modyfikację jednostkowej tożsamości, czyli uzgadniania relacji z samym 

sobą, i światem zewnętrznym. Zatem tożsamość nie jest gotowym konstruktem, ale staje się w 

określonym momencie i przestrzeni społecznej. Tak twierdzi m.in. Anthony Giddens: […] 

tożsamość jednostki nie jest po prostu czymś danym, jako wynik ciągłości jej działania, ale 

czymś, co musi być rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez refleksyjnie działającą 

                                                           
3 M. Flis, Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, w: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, red. M. 
Flis, wyd. NOMOS, Kraków 2004, s. 11. 
4 M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 
92-94. 
5 Cyt. za B. Pasamonik, Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de 
Chardin, wyd. NOMOS, Kraków 1999, s. 28. 
6 B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, wyd. Universitas, Kraków 2000, s. 143. 



jednostkę7. W kontekście tożsamości jednostki pojawia się tożsamość społeczna, która nie 

redukuje się prosto do my self aktora społecznego, chociaż bywa rozumiana jako 

zwielokrotniona tożsamość indywidualna oparta o wspólne lub zbliżone dla wszystkich, albo 

większości aktorów systemu wartości, norm, obyczajów, zwyczajów, języka, gospodarki czy 

określonego terytorium. Ujmując rzecz lapidarniej: tożsamość społeczna to przeżywanie i 

przyswajanie tradycji, teraźniejszości i wspólnym dla grupy definiowaniu przyszłości. 

Tożsamość jednostkowa i społeczna nie są jednak odrębnymi bytami, ale splatają się ze sobą 

w różnych aspektach. Człowiek widzi siebie poprzez cechy społeczne, czyli uwikłanie w 

struktury społeczne i kulturowe, które potwierdzają tożsamość jednostkową w aktualnym jej 

kształcie. Zmiana struktur wymusza przeobrażenia tożsamości. To ważne z punktu widzenia 

współczesności, która akcentuje ciągłość zmiany i modyfikację tożsamości indywidualnej, 

wynikającej z wchodzenia jednostek w dyskurs z wciąż zmieniającą się społeczną 

rzeczywistością. To rozumienie tożsamości zupełnie odmienne od podejścia tradycyjnego, 

które gloryfikowało stałość więzi międzyludzkich i przywiązanie do konkretnego miejsca 

zarówno w rozumieniu wertykalnym, jak i horyzontalnym. Rzeczywistość ową 

charakteryzowała idea status quo, która w znacznym stopniu była przypisana także 

jednostkowej tożsamości. Jak podkreślali między innymi Bronisław Malinowski8 czy Claude 

Lévi-Strauss9, dominowała wówczas zasada wzajemności, czyli reguła symetryczności 

świadczeń. Współczesny świat, który gloryfikuje zwycięstwo indywidualizmu nad 

kolektywizmem, zmienił sposób budowania tożsamości aktora społecznego, który przybrał 

formę powinności10. Współczesny człowiek myśli, działa, a więc i kształtuje własną 

tożsamość w środowisku wielowymiarowym – kulturowo i społecznie zróżnicowanym. 

Zachowanie to ma charakter intencjonalny i opiera się na idei konstruktywizmu, który zmusza 

człowieka do aktów transgresji, czyli ciągłego tworzenia i modyfikowania jednostkowej 

identyfikacji, jak również tworzenia i wymyślania subiektywnych światów. Kształtowanie 

tożsamości aktora społecznego odbywa się w konkretnej rzeczywistości społecznej, którą 

współcześnie charakteryzuje wzajemne współistnienie i przenikanie się różnych kultur. W 

związku z powyższym rodzi się problem jednostkowej tożsamości w wielokulturowej 

rzeczywistości społecznej. Myśląc o tożsamości współczesnej jednostki musimy pamiętać, że 

                                                           
7 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. 
A. Szulżycka,  wyd. PWN, Biblioteka socjologiczna, Warszawa 2001, s. 74. 
8 B. Malinowski, Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Dzieła, t. 2. wyd, PWN, Warszawa 
1980. 
9 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, wyd. ALETHEIA, Warszawa 2009. 
10 M. Flis,, op.cit., s. 17. 



wciąż w globalnym świecie żyje wiele społeczności i wspólnot, które tworzą tradycyjną 

tożsamość opartą przede wszystkim na wspólnie podzielanym terytorium oraz 

nacjonalistycznym charakterze struktur społecznych i kulturowych. Jest to tradycyjne 

rozumienie tożsamości, które odnosi się przede wszystkim do więzi międzyludzkich i 

związane jest z przynależeniem do konkretnego miejsca. 

 

2. Płaszczyzny i wymiary tożsamości regionalnej 

 

Górny Śląsk11 to ważny region Rzeczypospolitej, którego tożsamość społeczna 

opiera się na przeżywanej i zaakceptowanej tradycji, teraźniejszości i wspólnym definiowaniu 

przyszłości. W tym znaczeniu jest ona bliska durkheimowskim konceptom świadomości 

zbiorowej, zbiorowym przedstawieniom i wyobrażeniom12. Tożsamość regionalna jest 

szczególnym przypadkiem tożsamości społecznej (zbiorowej) i kulturowej opartej zarazem na 

tradycji regionalnej, odnoszonej do wyraźnie zdefiniowanego i delimitowanego terytorium, 

regionu (miejsca), jego specyficznych cech społecznych, kulturowych (symbolicznych), 

gospodarczych czy nawet topograficznych, wyróżniających go spośród innych regionów 

(miejsc). W tym znaczeniu tożsamość regionalna bywa łączona, przynajmniej w niektórych 

przypadkach, z tożsamością etniczną (grupą etnograficzną, grupą etniczną). Tak na przykład 

dzieje się w odniesieniu do Górnoślązaków czy Kaszubów. Tożsamość regionalną, która jest 

kompetencją wyróżniającą mniej lub bardziej historycznego regionu jest dziesięć 

fundamentalnych płaszczyzn, które tworzą spektakularne uniwersum symboliczne 

konkretnego regionu. Są to:  

• wymiar psychologiczny – jest to indywidualna identyfikacja ze społecznością lokalną, 

regionem, jego społecznością i kulturą. Identyfikacja ta wyraża się gotowością do 

działań altruistycznych w imię owej społeczności. Brak zindywidualizowanej 

identyfikacji to postawa wyniosłej izolacji oraz tożsamość poza- i ponadregionalna. 

                                                           
11 Górny Śląsk definiujemy jako obszar obejmujący katowicką i opolską część Śląska. Jest to wycinek 
historycznego Śląska, którego granice rozciągają się między Gőrlitz w Republice Federalnej Niemiec, 
Zgorzelcem, Legnicą, Wrocławiem, Opolem, Bytomiem, Katowicami a Opavą i Krnovem w 
Republice Czeskiej. Nie chcemy tutaj podejmować zagadnień precyzyjnej delimitacji regionu ani w 
sensie geograficznym, ani historycznym. 
12 T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w durkheimowskiej 
szkole socjologicznej, wyd. Ossolineum, Wrocław 1989. 



• wymiar socjologiczny – funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na: my i oni 

oraz towarzyszące mu poczucie odrębności. Tożsamość regionalna w wymiarze 

socjologicznym to odwoływanie się do małych ojczyzn heimatów. 

• wymiar ekonomiczny – nabiera szczególnego znaczenia w warunkach gospodarki 

rynkowej i transformacji ustrojowej. To wspólnota gospodarowania, kooperacja i 

konkurencja międzyregionalna w wymiarze ekonomicznym w skali kraju, kontynentu 

i systemu światowego. Globalny charakter kooperacji gospodarczej, przepływy 

kapitałów ludzi, idei i wzorów osłabiają zazwyczaj utrwalone formy tożsamości oparte 

na regionalnym rynku. Lekceważenie procesów globalizacji, i to nie tylko w wymiarze 

gospodarczym, ale także społecznym, kulturowym, politycznym czy ekologicznym, 

oznaczać może próby budowy skansenowego regionalizmu i folklorystycznych form 

tożsamości, pozostających bez związku z realnymi przeobrażeniami. 

• wymiar politologiczny – formy aktywności politycznej, dominujące partie polityczne, 

preferencje wyborcze, historyczne i nowe instytucje polityczne. Poziom uczestnictwa 

mieszkańców regionu w życiu politycznym, a w tym przede wszystkim frekwencje 

wyborcze, deklarowane zainteresowanie aktorami życia politycznego, publicznymi i 

zakulisowymi zjawiskami związanymi ze sprawowaniem władzy. Najwyraźniej 

wymiar polityczny wyraża się poprzez uczestnictwo mieszkańców regionu w 

wyborach wszystkich szczebli, poczynając od poziomu lokalnego, a na elekcji 

prezydenckiej i głosowaniu na kandydatów do Parlamentu Europejskiego kończąc. 

• wymiar historyczny – wyraża się poprzez indywidualny (psychologiczny) i społeczny 

(zbiorowe przeżywanie) związek z dziejami regionu, jego bohaterami i instytucjami 

historycznymi. Przy opisywaniu tego związku nieodzowne zdaje się odwołanie do 

perspektywy „długiego trwania”, terminu wprowadzonego przez Fernanda Paula 

Braudela, współtwórcy historycznej Szkoły Annales13. Sformułowany przez F.P. 

Braudela imperatyw metodologiczny stosować należy w badaniach nad tożsamością 

regionalną, gdzie uczeni z zakresu nauk społecznych winni opisywać struktury i 

instytucje opierające się w znacznym stopniu fluktuacjom historycznym i rzutujące na 

współczesne przeobrażenia. Sam autor, analizując proces powstawania zintegrowanej 

Europy, odwoływał się, np. do wydarzeń, instytucji i struktur z „długiego wieku XVI” 

(1450-1640).  

                                                           
13 F. P. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1 i 2. Gdańsk 1976, 
1977; F. P. Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris 1985. 



• wymiar antropologiczny i etnograficzny – istotnym wyznacznikiem identyfikacji 

lokalnej i regionalnej jest tutaj świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i 

odczytywanie znaczeń, symboli kultury materialnej oraz jej korelatów. Jest to 

wyrażanie swojej identyfikacji w stroju, zwyczaju, obyczaju. Ważnym elementem 

kreacji tożsamości regionalnej stają się tutaj język, dialekt, gwara oraz lokalna i 

regionalna literatura, pisana bądź ustna. 

• wymiar geograficzny – przypisanie do terytorium, a dokładniej do „miejsca” i 

„przestrzeni”. Szczególną formą przestrzeni, którą opisywał Yi-Fu Tuan, jest 

mieszkanie, symbolem miejsca jest dom, zwłaszcza dom rodzinny. Mieszkanie 

kupujemy lub wynajmujemy, dom natomiast to element ojczyzny prywatnej wielu 

ludzi, czasami wielu pokoleń. Tworzy też – poprzez socjalizację i wychowanie – jeden 

z filarów kreujących tożsamość regionalną. Dom miejski to z kolei miejsce narodzin 

mieszczaństwa, umarłej w czasach realnego socjalizmu klasy, ważnej w 

podtrzymywaniu i utrwalaniu owej tożsamości. Mieszkanie rzadziej pełni takie 

funkcje, stanowi raczej przestrzeń współtworzącą społeczną kategorię mieszkańców 

miasta niźli mieszczan. W dużych zespołach mieszkaniowych, blokowiskach, takie 

prywatnoojczyźniane, pierwotne i szczególnie istotne dla trwałości tożsamości 

regionalnej, traktowanie mieszkania jest utrudnione, ale możliwe. Często jest to 

bowiem budownictwo o skromnych treściach kulturowych utrudniających głębszą z 

nimi identyfikację, ale równocześnie w wielu przypadkach stanowiące, dla wielu 

ludzi, oznakę awansu cywilizacyjnego i życiowego. W wielkich zespołach 

mieszkaniowych najczęściej spotykamy kategorię ludzi określanych mianem ludzi bez 

ojczyzny prywatnej. Genus loci, duch miejsca, który jest zawsze decydującym 

elementem składowym ojczyzny prywatnej został z blokowisk-sypialni wyrugowany. 

Można zatem przyjąć, iż dostrzeżenie jej wartości będzie w nich poważnie utrudnione, 

choć z pewnością możliwe.    

• wymiar urbanistyczno-architektoniczny – istnienie pewnych szczególnych dla obszaru 

– układu regionu – form budownictwa, układu planistycznego. Mowa jest przede 

wszystkim o tradycyjnych i ludowych formach budownictwa, gdyż nowe i najnowsze 

zespoły urbanistyczne charakteryzuje albo daleko idąca uniformizacja w skali kraju, 



bez wyraźnych różnic regionalnych, albo też szczególna indywidualizacja, 

uniemożliwiająca tworzenie typów regionalnych czy nawet lokalnych14. 

• wymiar światopoglądowy – wymiar związany z postawą religijną i etyczną, wspólną 

dla danego kręgu kulturowego. Postawa przejawiająca się w kultywowaniu bądź nie 

określonych praktyk religijnych, wyznawaniu tożsamych wartości, słowem tworzenie 

wspólnego kręgosłupa moralno-światopoglądowego danej społeczności. To 

przynależność do wspólnot wyznaniowych i kościołów. 

• wymiar ekologiczny – samoświadomość parametrów środowiska przyrodniczego. 

Tak więc tożsamość regionalna to uniwersum symboliczne odczytywane w perspektywie 

powyższych wymiarów. To identyfikacja z konkretnym regionem, poczucie odrębności 

poprzez świadomość „my” – „oni”, aktywność polityczna i preferencje wyborcze, przypisanie 

do przestrzeni i miejsca, świadomość dziedzictwa kulturowego – tradycji, obyczajów, 

zwyczajów, języka, literatury i sztuki, związek z dziejami regionu, jego bohaterami i 

instytucjami historycznymi, wspólnota gospodarowania wyrażająca się m.in. konkurencją 

międzyregionalna, występowanie charakterystycznych dla regionu form budownictwa i 

architektury, szczególnie tradycyjnych, wspólnota religijno-moralna wyrażana poprzez 

przynależności do wspólnot wyznaniowych i kościołów oraz świadomość ekologiczna. Ale 

tożsamość regionalna to również działania na rzecz utrzymania wartości, struktur i układów 

regionalnych, które uwzględniając regionalne dzieje nie odrzucają wymogów współczesnego 

świata. 

 

3. Tożsamościowe konteksty Górnego Śląska 

 

Tożsamość Górnego Śląska od dziesiątków lat stanowiła ważny element namysłu 

wielu przedstawicieli świata naukowego. Nie powinno więc dziwić, że od ponad dwóch 

dekad jesteśmy kolejny raz świadkami renesansu sporu o śląską tożsamość w rodzimej 

debacie publicznej. Dyskusja jest istotna, ponieważ dotyczy ważnego regionu Polski, a 

wcześniej Prus i Niemiec. Górny Śląsk był sceną na której zmagały się geograficzne, 

ekonomiczne i historyczne siły tworzące nowoczesną Europę. To miejsce […] gdzie 

krzyżowały się topograficzne i intelektualne szlaki wędrówek między regionami i narodami 

Europy, nauka stawała się ponadgraniczną fascynacją, religia jawiła się jako źródło 

przeżycia Transcendencji, na śląskich bogactwach naturalnych zbudowano podstawy 

                                                           
14 S. Węglarz, Tutejsi i inni. Część 1. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, "Łódzkie 
Studia Etnograficzne", tom XXXVI (1997), s. 54 i następne. 



wielkiego przemysłu […]
15. W przeszłości region był drugim pod względem ważności, obok 

Zagłębia Ruhry, obszarem przemysłowym najpierw Prus, a później zjednoczonych Niemiec. 

Tutaj zainstalowano jedną z pierwszych na kontynencie maszyn parowych, tutaj też 

przygotowano krem Nivea, wynaleziono prysznic, wcześnie uruchomiono tramwaje, tutaj 

notowano powszechny alfabetyzm, a dwunastu mieszkańców historycznego Śląska 

nagrodzono Noblem w zakresie fizyki, chemii czy ekonomii. Współczesny górnośląski pejzaż 

uzupełniają wysoki poziom infrastruktury (autostrady, drogi, transport, telekomunikacja) i 

infostruktury (infostrady, sieci światłowodowe). Ale równocześnie Górny Śląsk to region 

pogranicza kulturowego, ulokowany peryferyjnie i kresowo wobec centrów polityczno-

administracyjnych, z wyraźną świadomością społecznej odrębności przełamującej się w 

tożsamości regionu. Jej podstawę stanowi kulturowa i polityczno-ekonomiczna przeszłość 

regionu, której charakterystyczną cechą jest zderzenie kilku systemów aksjologicznych i 

normatywnych. W rezultacie wyłonił się współczesny obraz Górnego Śląska z wyraźnym 

zróżnicowaniem kulturowym i niejednoznacznymi opcjami narodowymi. Tak więc tożsamość 

Górnego Śląska to tożsamość regionalna pojmowana jako szczególny przypadek tożsamości 

społecznej i kulturowej. Jest ona oparta na regionalnej tradycji, odnoszonej do wyraźnie 

zdefiniowanego terytorium, regionu (miejsca), jego specyficznych cech społecznych, 

kulturowych (symbolicznych), gospodarczych czy topograficznych, wyróżniających go 

spośród innych obszarów16. To tożsamość emocjonalna, czyli przeżywana i oparta na 

codziennym doświadczeniu człowieka, ale i funkcjonalna, wynikająca z gry interesów 

zbiorowych. Górny Śląsk posiada więc własne uniwersum symboliczne, którego 

fundamentem są skumulowane wartości tożsamości regionalnej. Winny być one odczytywane 

w perspektywie długiego trwania, czyli la lonque durée
17. Zgodnie z tym postulatem 

tożsamość Śląska to wielość skrupulatnie zapamiętanych faktów, które na przestrzeni dziejów 

ukonstytuowały współczesny obraz regionu. 

 

 

 

 

                                                           
15 T. Sławek, Tożsamość i wspólnota, w: Dynamika śląskiej tożsamości, red. J. Janeczek, M. S. 
Szczepański, wyd. UŚ, Katowice 2006, s. 28. 
16 M. S. Szczepański, Od identyfikacji do tożsamości. Dynamika śląskiej tożsamości – prolegomena, 
w: Dynamika śląskiej tożsamości, red. J. Janeczek, M. S. Szczepański, wyd. UŚ, Katowice 2006, s. 
19-28. 
17 F. P. Braudel, op.cit. 



4. Trajektoria śląskiej tożsamości 

 

O tożsamościowej specyfice Górnego Śląska decyduje kulturowy pejzaż regionu. 

Dzieje górnośląskiej przestrzeni sięgają czasów Piastów śląskich, kiedy proces kolonizacji 

zwiększył liczbę ludności niemieckiej w miastach i na wsi, oraz w klasztorach żeńskich i 

męskich. Coraz częściej posługiwano się językiem niemieckim, oraz otaczano rycerstwem i 

duchowieństwem niemieckim. Wzbudzało to niezadowolenie ludności polskiej, która do XVII 

wieku stanowiła większość mieszkańców Śląska, a z upływem lat stawała się oazą w […] 

niemczyźnie po lewej stronie Odry
18. Podporządkowanie księstw górnośląskich Koronie 

Czeskiej włączyło te ziemie w domenę kultury czesko-niemieckiej, w której język czeski 

obowiązywał do XVIII wieku, a od XVI towarzyszył mu język niemiecki. W rezultacie wojen 

śląskich w XVIII wieku ziemie górnośląskie znalazły się w większości w granicach Prus, 

które nie zmieniły kulturowego obrazu ziemi zamieszkiwanej przez Polaków, Niemców, 

Morawian (Czechów) i Żydów. Wraz z procesem industrializacji na teren Górnego Śląska 

napływała coraz liczniejsza rzesza Niemców zatrudnianych jako kadra techniczna, 

nauczyciele i kupcy19. Życie mieszkańców na Górnym Śląsku, podobnie jak cały górnośląski 

świat, zmieniało swój status z upływem kolejnych lat i wieków. Najtragiczniejszy okres to 

czas II wojny światowej i lata tuż po jej zakończeniu. Wówczas to ludność niemiecka, 

zamieszkująca te ziemie, została przesiedlona do Niemiec, a na terytorium Śląska coraz 

liczniej przybywała ludność z terenów Polski centralnej i wschodniej. Górny Śląsk 

pozostawał zatem kulturowym tyglem, […] w którym mieszały się doświadczenia kulturowe i 

historyczne ludności miejscowej, poddanej szczególnej lustracji przez władzę ludową ze 

względu na przynależność do różnych list narodowych z okresu wojny (tak zwana volkslista), 

napływowej ludności z centralnej i wschodniej Polski, przesiedleńców z terenów II 

Rzeczypospolitej wcielonych w 1945 roku do ZSRR oraz repatriantów z Francji i Belgii […] 

wraz z ludnością polską na Górny Śląsk przyjechali między innymi Ukraińcy przyznający się 

do polskości, jako że byli obywatelami II Rzeczypospolitej oraz Żydzi ze wschodnich terenów 

Rzeczypospolitej
20. Region zamieszkiwała coraz bardziej liczna rzesza Polaków, którzy 

przybywali tutaj z różniących się kulturowo regionów Polski w poszukiwaniu pracy i 

lepszych warunków życia. Jednocześnie, liczebnie znaczące pozostawały mniejszości 

narodowe i etniczne, które osiadły na Śląsku w wyniku wcześniejszych migracji. 

                                                           
18 L. Szafraniec, Wielokulturowość Górnego Śląska, wyd. Muzeum Śląskie, Katowice 2007, s. 7. 
19 Ibidem. s. 7-8. 
20 Ibidem 



W okresie realnego socjalizmu w Polsce (1944-1989) podejmowano rozmaite 

wysiłki zmierzające do homogenizacji  zróżnicowanego pod względem kulturowym i 

narodowym Górnego Śląska. Poczynania ówczesnych władz regionalnych i krajowych 

koncentrowały się głównie, choć nie wyłącznie, na wprowadzeniu odpowiedniego systemu 

szkolnego,  oświatowo-kulturalnego oraz specjalnie zaprogramowanych mediach. Region, jak 

twierdzono, był polski, a przynależność do innych systemów politycznych stanowiła wynik 

niekorzystnych zdarzeń historycznych, wojen, rozbiorów i zaborów. Kultywowanie tradycji 

przywiezionych i podtrzymywanych przez mniejszości narodowe i etniczne, które wpływały 

na  regionalną tożsamość, odbywało się głównie w sferze prywatnej, często pod opieką 

lokalnego kościoła. To między innymi kościół katolicki był ostoją i miejscem 

uzewnętrzniania tożsamości narodowych oraz etnicznych. Dominacja polskiej kultury 

narodowej stała się oczywista, a hegemonii tej nie mogły zagrozić w najmniejszym stopniu 

kultury mniejszości narodowych. Dopiero wejście Polski na drogę wolności i demokratyzacji 

stworzyło atmosferę pluralizmu kulturowego, którego rezultatem jest dzisiejsze kulturowe 

zróżnicowanie Górnego Śląska wyraźnie stanowiącego o tożsamości regionu. 

 

5. Mieszkańcy Górnego Śląska w kontekście tożsamości regionu 

 

Górny Śląsk jest dzisiaj regionem kontaktu różnych kultur otwarcie 

manifestowanych przez mniejszości narodowe i etniczne, co w znacznym stopniu stanowi o 

jego tożsamości. Najbardziej widocznymi mniejszościami zamieszkującymi terytorium 

Górnego Śląska są mniejszość niemiecka i Ślązacy. Przedstawiciele pozostałych grup 

mniejszościowych nie stanowią znaczących społeczności, chociaż wymienić należy 

przedstawicieli mniejszości czeskiej, romskiej czy żydowskiej. Podczas Narodowego Spisu 

Powszechnego, który odbył się w Polsce w 2002 roku po raz pierwszy odnotowano deklaracje 

przynależności do narodowości śląskiej. Było ich 173 153, w tym 148 500 w województwie 

śląskim i 24 200 w województwie opolskim. W 2002 roku na obszarze polskiej części Śląska 

Cieszyńskiego (powiat cieszyński, powiat bielski, Bielsko-Biała) narodowość śląską 

zadeklarowało 1045 osób21. Tymczasem wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z roku 

2011 ujawniły, że narodowość śląską zadeklarowało 817 000 osób - 362 000 jako jedyną. 

                                                           
21 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Główny Urząd Statystyczny 
(on-line); www.stat.gov.pl (grudzień 2010). 



Natomiast śląską identyfikację narodową jako pierwszą zadeklarowało 418 000 osób22. 

Równocześnie w 2011 roku 109 tys. osób zadeklarowało przynależność do mniejszości 

niemieckiej23. Taki obraz  regionu łączy w sobie zarówno płaszczyzny tradycyjnego 

rozumienia tożsamości – przywiązanie do terytorium i silnej tradycji dziejowej, jak i będące 

efektem współczesnych procesów globalnych, które coraz wyraźniej zmierzają do 

unieważnienia terytorium tworząc w zamian silne więzi w sferze symbolicznej. Współczesne 

procesy globalne decydują, iż tożsamość jest w ciągłym procesie stawania się przez co 

zyskuje coraz wyraźniej charakter inkluzyjny. W takim ujęciu tożsamość regionu śląskiego 

przejawia się przede wszystkim w potencjale mieszkańców, którzy swoją biografią tworzą 

specyfikę Górnego Śląska. To mieszkańcy regionu podejmują rozmaite działania zmierzające 

do umocnienia śląskiej tożsamości. Przykładem jest najnowsza inwestycja w Katowicach, 

czyli Muzeum Śląskie, którego powstanie wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Ważnym 

odniesieniem walki o śląską tożsamość regionalną są starania o uznanie mowy śląskiej za 

język regionalny, jak również polityczno-ekonomiczna działalność Ruchu Autonomii Śląska 

w kierunku uznania regionu za autonomiczny w granicach przedwojennych. Ale trzeba 

pamiętać, że tożsamość regionalna posiada janusowe oblicze: wyzwala zarówno postawy 

prospołeczne, jak i egocentryczne i partykularne. 

Współczesna dyskusja o śląskiej tożsamości trwa od lat 90. ubiegłego wieku, a 

związana jest z konfrontacją centralistycznego modelu zarządzania społeczeństwem i modelu 

opartego na akceptacji regionalnych odmienności. Napięcie to doprowadziło do powstania 

wielu organizacji, towarzystw i ruchów społecznych, których wspólną ideą stała się dbałość o 

powrót do śląskiej ethnos. Szczególne ożywienie ma miejsce wśród Ślązaków i mniejszości 

niemieckiej. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku 

Opolskim wzmacnia życie społeczne mniejszości niemieckiej przede wszystkim poprzez 

rozwój niemieckojęzycznego i dwujęzycznego szkolnictwa w regionie czy obecność w 

regionalnych mediach24. Ślązacy natomiast zarejestrowali we wrześniu 2012 roku w Sądzie w 

Opolu Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej (SONŚ), którego zasadniczym celem jest  

podtrzymywanie tradycji, języka, elementów etnicznych i narodowych osób utożsamiających 
                                                           
22 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport: 
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (2013.06.09). 
23 Dla większej precyzji należy dodać, iż spośród 809 tys. osób deklarujących śląską narodowość, 362 
tys. wskazało wyłącznie śląską identyfikację, a 415 tys. jako tożsamość śląską i polską. Aż 418 tys. 
osób wskazało tożsamość śląską jako pierwszą. Równocześnie wśród 109 tys. deklarujących 
przynależność do mniejszości niemieckiej, 49 tys. wskazało ten wybór jako pierwszy: P. Jedlecki, K. 
Katka, J. Pszon, Ponad 800 tys. Ślązaków, „Gazeta Wyborcza”, 23 III 2012, s. 4. 
24 A. Śliz, Śląsk: wielokulturowość czy kulturowe zróżnicowanie, „Studia Socjologiczne” 2009, 
4(195), s. 149-167. 



się z narodowością śląską: […] pomysł wystąpienia do polskiego rządu i parlamentu z 

wnioskiem o ustanowienie mniejszości etnicznej. Wynik zeszłorocznego Spisu Powszechnego, 

w czasie którego ponad 800 tys. osób zadeklarowało przynależność do śląskiej narodowości 

czy grupy etnicznej, powinien zostać odnotowany w polskim prawodawstwie
25. W tym 

kontekście powrócono do głośnej dyskusji na temat uznania Ślązaków za mniejszość etniczną 

i działań w kierunku autonomii Śląska: Ślązacy zażądają teraz autonomii mocniej niż do tej 

pory. W tym kontekście należy wspomnieć o Związku Ludności Narodowości Śląskiej 

(ZLNŚ) zarejestrowanym w sądzie w Katowicach 24 czerwca 1997 roku. Akt ten jednak 

został zakwestionowany przez ówczesnego wojewodę śląskiego. Rejestrację uchylono, ale 

zabiegi Związku wciąż trwają, chociaż negatywnie dla działaczy ZLNŚ wypowiedziała się w 

tej sprawie Wielka Izba w Strasburgu. Istotą ludzi identyfikujących się jako Ślązacy jest 

dbałość o kulturę i tradycję górnośląskiego regionu, z czego na plan pierwszy wysuwa się 

dążenie do uznania mowy śląskiej za język regionalny w myśl zapisów ustawy o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym26. W Sejmie trwają pracę 

nad nowelizacją zapisu o języku regionalnym w kierunku uznania za takowy mowy śląskiej, 

która spełnia kryteria definicji języka regionalnego podane w Europejskiej Karcie Języków 

Regionalnych lub  Mniejszościowych sporządzonej w Strasburgu 5 listopada 1992 roku. W 

cytowanym dokumencie przyjęto, że język regionalny jest tradycyjnie używany przez 

obywateli danego państwa, którzy stanowią mniejszość, nie jest dialektem języka oficjalnego, 

w tym przypadku polskiego, jak również nie jest językiem imigrantów. Od kilku lat w Sejmie 

Rzeczypospolitej odbywają się debaty zmierzające do uznania Ślązaków za mniejszość 

narodową, a ich mowę za język regionalny. Dysputa i spory trwają i angażują nie tylko 

polityków, ale językoznawców, antropologów, socjologów i politologów. Kolejny raz 

byliśmy świadkami ożywionej, ale i mocno kontrowersyjnej dyskusji o śląskim języku w 

końcu sierpnia 2012 roku w czasie obrad sejmowej komisji do spraw mniejszości narodowych 

i regionalnych. I znowu mowa śląska nie uzyskała statusu języka regionalnego. 

W nurcie troski o śląską godkę ważne miejsce zajmuje Ruch Autonomii Śląska, 

którego najważniejszym celem jest jednak walka o autonomię Górnego Śląska na wzór 

autonomii z okresu II Rzeczypospolitej, kiedy województwo śląskie działało w ramach 

                                                           
25 Ślązacy, łączmy się!, „Jaskółka Śląska. Miesięcznik Górnośląskich Regionalistów” 2012, maj. 
26 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 
roku: Internetowy System Aktów Prawnych; www.isao.sejm.gov.pl (2013.10.17). 



Statutu Organicznego nadanego przez Sejm Ustawodawczy – posiadało wówczas odrębny 

Sejm Śląski i Skarb Śląski27, a jego status ekonomiczny był silny. 

 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport 
 

6. Okruchy tożsamości Górnego Śląska 

 

Współczesna tożsamość Górnego Śląska przejawia się zarówno w trudnej i zawiłej 

pamięci historycznej regionu, jak i wszelkich działaniach, których celem jest manifestacja 

górnośląskiej specyfiki w kontekście kulturowo-społecznym, ale także gospodarczym i 

politycznym. Widzimy więc starania o zachowanie kulturowej różnorodności związanej z 

ulokowanymi tutaj mniejszościami etnicznymi i narodowymi, a w tym dążenie do 

sformalizowania regionalnej mowy jako języka śląskiego. W kontekście regionalnej 

tożsamości nie możemy zapominać o wyjątkowym krajobrazie Górnego Śląska z czerwonymi 

familokami i szybami kopalnianymi, które coraz częściej przeobrażają się w symbole 

Centrów Handlowych (Silesia City Center) czy muzeów (Muzeum Śląskie). Ważnym 

                                                           
27 Szerzej na ten temat zobacz: M. S. Szczepański, A. Śliz: Die Bewegung für die Autonomie 
Schlesiens (RAŚ), „Polen-Analysen”, Deutsches Polen Instytut Darmstadt und Forschungsstelle 
Osteurope, Bremem 112/03.07.2012. 



aspektem jest śląska religijność, regionalni bohaterowie i artyści czy tradycyjna kuchnia. Ale 

Górny Śląsk to również silny region gospodarczy i ekonomiczny Polski, w którym część 

klasy politycznej dąży do uzyskania przez region autonomii w granicach dzisiejszej 

Rzeczypospolitej. Tożsamość Górnego Śląska przejawia się więc w wielu płaszczyznach 

życia, tworzy silne poczucie wspólnoty „my” oraz fundament wyróżniający region spośród 

innych obszarów Polski. 
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prof dr hab. Jerzy Runge 

Tradycyjny region społeczno-gopodarczy 

 

Region to najogólniej obszar wykazujący możliwie wiele cech wspólnych, 

różniących go od otoczenia.  W zależności od kryterium rodzajowego można wydzielić 

regiony fizyczno-geograficzne, ludnościowe, gospodarcze, społeczno-ekonomiczne, 

administracyjne, czy też historyczne.  

 

1. Rozwój gospodarczy a rozwój regionów 

 

Z uwagi na fakt, iż regiony są odzwierciedleniem terytorialnego podziału pracy, 

istnieje ścisły związek między rozwojem cywilizacyjnym człowieka a pojawianiem się 

kolejnych typów regionów. Przejście z feudalizmu do kapitalizmu zaowocowało nie tylko 

spadkiem znaczenia dominujących do tej pory regionów rolniczych, ale przede wszystkim 

pojawieniem się nowego typu – regionu przemysłowego i jego różnicowaniem w czasie. I tak, 

w trakcie: 

• pierwszej rewolucji przemysłowej (koniec XVIII wieku) związanej z pojawieniem się 

maszyny parowej, mechanizacji włókiennictwa, jak i unowocześniania metalurgii, 

pojawiły się regiony surowcowo-hutnicze; 

• drugiej rewolucji przemysłowej (koniec XIX wieku) oznaczającej pojawienie się 

metod destylacji ropy naftowej, eksploatacji gazu ziemnego, upowszechnienie 

elektryczności i wynalezienie silnika wysokoprężnego, formują się regiony przemysłu 

maszynowego o różnych specjalnościach; 

• trzeciej rewolucji przemysłowej (koniec XX wieku) związanej z rozwojem elektroniki 

i informatyki zasadniczo odnotowujemy dwie tendencje. Pierwsza to restrukturyzacja 

regionów powstałych wcześniej, zwłaszcza regionów surowcowych (m. in. brytyjskie 

zagłębia węglowe, Zagłębie Ruhry) oraz druga tendencja to powstanie technopolii. Te 

ostatnie to obszary koncentracji nowoczesnych, wyspecjalizowanych działalności 

gospodarczych powiązanych z działalnością naukowo-badawczą i wdrożeniową. 

Rejestrowane przemiany nie występowały cały czas z tym samym natężeniem. 

Odnotowywano okresy inicjacji zmian, przyspieszenia, stagnacji, jak i regresu. Czynnikiem 

decydującym w większości przypadków o przyspieszeniu rozwoju była nowa technologia, zaś 

spowolnienie lub regres stanowiły wynik wyczerpywania się możliwości dalszej ekspansji 



gospodarczej, czy też bieżąca sytuacja polityczna. Można zatem na owe przemiany spojrzeć z 

punktu widzenia cykli gospodarczych. 

 

2. Koncepcja cykli gospodarczych Nikołaja D. Kondratiewa (1925) 

 

Zdaniem N. D. Kondratiewa (1925) w przemianach społeczno-gospodarczych świata 

dają się zauważyć pewne prawidłowości, występujące w postaci cykli koniunkturalnych. 

Średnio co 50 lat pojawiają się nowe technologie rewolucjonizujące nie tylko gospodarkę, ale 

także życie społeczne człowieka. Inicjatorem każdego cyklu jest nowa technologia 

wywołująca nową działalność ekonomiczną, a zarazem nowe potrzeby społeczne. Zdaniem 

autora, historycznie pierwszy cykl rozpoczyna maszyna parowa, która przyczyniła się do 

intensyfikacji wydobycia węgla kamiennego i mechanizacji produkcji włókienniczej. 

Umownie cykl ten rozpoczął się w 1793 roku, osiągając swoje apogeum w 1815 roku, zaś 

jego schyłek to rok 1849. W drugim cyklu głównymi innowacjami były: rozwój kolejnictwa, 

nowa technologia wytopu stali i ekspansja hutnictwa. Cykl ten został zainicjowany w roku 

1849, osiągając maksimum rozwoju w roku 1875, natomiast schyłek przypadł na 1896 rok. W 

trzecim cyklu rozwinął się przemysł maszynowy, elektrotechniczny oraz chemia. Umownie 

przyjmuje się, iż początek zmian w tym cyklu to rok 1896, punkt kulminacyjny to rok 1920, 

zaś koniec cyklu przypadł na rok 1938. Następcy N. D. Kondratiewa wskazali na wystąpienie 

kolejnych cykli w latach powojennych. I tak, czwarty cykl ujawnił się w połowie XX wieku, 

cechując się zastąpieniem w skali światowej podstawowego dotąd surowca energetycznego 

jakim był węgiel kamienny, ropą naftową i gazem ziemnym. Jednocześnie do końca lat 70. 

XX wieku widoczny był proces umasowienia produkcji przemysłowej, rozwoju wielkich 

korporacji gospodarczych o znaczeniu globalnym, ekspansji petrochemii i formowania 

podwalin informatyki. Pojawienie się w roku 1982, pierwszego mikroprocesora firmy IBM 

jest zdaniem wielu początkiem kolejnego, piątego cyklu gospodarczego opartego głównie na 

informatyce, nowoczesnej elektronice, globalnej telekomunikacji. Wzrost powiązań w skali 

światowej powoduje ujawnianie się różnego typu konsekwencji globalizacji.  

Z uwagi na fakt, iż koncepcja N. D. Kondratiewa zakładała odradzanie się 

gospodarki w kolejnych cyklach wraz z postępem technologicznym, była ona tym samym 

doktrynalnie niewygodna we właśnie nowo powstałym w 1922 roku, Związku Radzieckim. 

Jej rozpowszechnienie nastąpiło natomiast w krajach zachodnich.  



Obok długookresowych cykli gospodarczych w literaturze wskazuje się także na 

występowanie cykli średnioterminowych (9-11 letnich) oraz krótkoterminowych (około 40 

miesięcznych). Niezależnie od cykli ogólnogospodarczych występują także cykle określonych 

produktów przemysłowych (innowacja, wzrost produkcji, standaryzacja, substytucja), cykle 

surowcowe, czy tez cykle regionalne.  

W przypadku Górnego Śląska historycznie pojawiające się wynalazki umożliwiały 

dynamiczny rozwój kolejno: 

• górnictwa ołowiu – dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w 1788 roku, maszyny 

parowej do odwadniania kopalń ołowiu w Strzybnicy koło Tarnowskich Gór; 

• koksownictwa – dzięki wybudowaniu w 1796 r. pierwszego na kontynencie 

europejskim wielkiego pieca hutniczego opartego na koksie; 

• hutnictwie cynku – w 1792 roku, po raz pierwszy na świecie dokonano wytopu cynku 

w hucie szkła w Mysłowicach. 

Działania te inicjowały zarówno kolejne cykle przemysłowe rzutując jednocześnie na 

kształtowanie się cykli węglowych, jak i ogólnogospodarczy cykl przemian całego Górnego 

Śląska (Pukowska-Mitka, 2002). 

 

3. Tradycyjny region społeczno-gospodarczy  sensu stricte oraz sensu largo 

 

Przynależność danego obszaru do kategorii tradycyjnych regionów społeczno-

gospodarczych pozwala przypisać jego genezę do określonego etapu rozwoju kapitalizmu, 

bądź do określonego cyklu w myśl koncepcji N. D. Kondratiewa. Wskazywanie zatem na 

genezę jest rozpatrywaniem w węższym ujęciu (sensu stricte).  

Tradycyjny region społeczno-ekonomiczny może być także traktowany w szerszym 

ujęciu (sensu largo), co oznacza zwracanie uwagi na jego cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

Aby porównać oba ujęcia (węższe i szersze), wystarczy zestawić tradycyjne regiony Europy 

obok siebie. Jeśli przedmiotem badania są: Zagłębie Ruhry, Górny Śląsk i aglomeracja 

ostrawsko-karwińska, to pomimo tej samej genezy, poziom rozwoju oraz jego cechy są w 

nich w znacznym stopniu zróżnicowane. Proces modernizacji gospodarki, dostosowania jej do 

nowoczesnych wymagań rynku światowego najszybciej przebiegał po II wojnie światowej w 

Zagłębiu Ruhry, zaś relatywnie najpóźniej rozpoczął się w ośrodkach przemysłowych 

konurbacji katowickiej. Wraz z transformacją ustrojową 1989 roku, rozpoczęto proces 

restrukturyzacji nie tylko górnictwa węglowego,  ale także innych branż (Klasik, 1993; 



Tkocz, 2005). Dla porównania proces ograniczania działalności i zamykania kopalń węgla 

kamiennego w centrum aglomeracji ostrawsko-karwińskiej rozpoczął się już w latach 70.  

XX w.  

W ujęciu modelowym możemy mieć do czynienia z w miarę systematyczną 

modernizacją struktury gospodarczej prowadzącą do unowocześniania regionu tradycyjnego, 

który jest tradycyjny tylko z uwagi na swoją genezę, a nie stan współczesny, bądź też z 

narastaniem  problemowości (Kuciński, 1990). Owa problemowość stanowi na ogół 

konsekwencję: 

• utraty znaczenia przez podstawowy sektor gospodarki w regionie, 

• zbyt wolne tempo restrukturyzacji, 

• przekroczenie optymalnej wielkości koncentracji produkcji, co wpływa niekorzystnie 

na środowisko geograficzne, 

• niedostosowanie infrastruktury do zmieniającego się sposobu wytwarzania i skali 

potrzeb w zakresie rynku pracy, 

• dekapitalizacji majatku trwałego, zwłaszcza w zakresie infrastruktury. 

Pochodną problemów gospodarczych są określone konsekwencje demograficzno-społeczne 

(Klasik, 1987; Runge, 1996), w tym: 

• przekroczenie optymalnego pułapu zaludnienia i zatrudnienia, 

• niski udział pracujących w usługach przy jednoczesnych przerostach zatrudnienia w 

przemyśle, 

• trwała nierównowaga między podażą własnych zasobów pracy a zapotrzebowaniem 

gospodarki. 

Długotrwałe utrzymywanie się niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych 

może doprowadzić do sytuacji, iż dany region przybiera formę strukturalnie 

niedostosowanego, wymagającego znaczących zewnętrznych środków finansowych, jak i 

kompleksowego programu naprawczego na jego restrukturyzację.  
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Trójkąt Trzech Cesarzy 

 

Trójkąt Trzech Cesarzy położony jest u zbiegu rzek Białej i Czarnej Przemszy, z 

połączenia których powstaje Przemsza. W miejscu tym w przeszłości stykały się granice 

trzech europejskich imperiów: Prus, Austrii i Rosji. Geneza unikalnego na skalę światową 

„trójstyku” sięga roku 1742, kiedy to Prusy w wyniku zawarcia traktatu pokojowego z Austrią 

zajęły Górny Śląsk, jednak faktyczny moment powstania Trójkąta przypada dopiero na 1846 

rok. 

 

Ryc. 1. Pocztówka z początków XX wieku przedstawiająca Kąt Trzech Cesarstw. 
 

1. Historia 

 

Początki formowania się styku trzech wielkich europejskich cesarstw – Prus, Rosji i 

Austrii – związane są z zajęciem Górnego Śląska przez Cesarstwo Niemieckie w 1742 roku. 

Rzeka Czarna Przemsza stała się wówczas granicą rozdzielającą terytorium Prus i Księstwa 

Siewierskiego. Od 1790 roku, po włączeniu Księstwa do Polski, rzeka ta oddzieliła Prusy od 

obszaru Rzeczypospolitej. Polityczna funkcja Czarnej Przemszy utrzymała się jednak tylko do 

konwencji dotyczącej trzeciego rozbioru Polski (1795 r.), rezultatem której było przejęcie 

obszaru byłego Księstwa Siewierskiego przez Prusy wraz z przeniesieniem granicy 



państwowej daleko poza dolinę rzeki. Taki układ granic przetrwał aż do traktatu pokojowego 

w Tylży w 1807 roku. Na mocy tego przymierza z inicjatywy Napoleona I z ziem II i III 

zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, które jednak tuż po Kongresie 

Wiedeńskim zostało wcielone do Rosji. Porozumienie zawarte pomiędzy Rosją, Prusami i 

Austrią w 1815 roku, przyniosło zupełnie nowy podział Europy. W jego wyniku utworzono 

Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska) oraz Królestwo Polskie (Księstwo 

Kongresowe) połączone unią personalną z Rosją. W roku 1832 władze carskiej Rosji 

ograniczyły odrębność Kongresówki, by w 1874 roku, znieść ją ostatecznie i nadać temu 

obszarowi nową nazwę Kraju Przywiślańskiego. Z kolei cesarstwo austriackie w 1846 roku, 

zaanektowało Kraków wraz z obwodem krakowskim tworząc tzw. Nową Galicję, a następnie 

w roku 1868, połączyło się unią personalną z Węgrami tworząc Monarchię Austriacko-

Węgierską1. 

 

2. Geneza nazwy 

 

Wraz z likwidacją Wolnego Miasta Kraków obszar położony w dorzeczu Białej i 

Czarnej Przemszy zyskał nazwę Drei Länder Ecke, która została błędnie przetłumaczona jako 

Trójkąt Trzech Krajów. Rzeki łączyły się pod ostrym kątem nie tworząc żadnego trójkąta, 

dlatego też prawidłowa nazwa tego miejsca powinna brzmieć Kąt Trzech Krajów. Po 

zakończeniu wojny prusko-francuskiej doszło do zjednoczenia Niemiec i powstania Rzeszy 

Niemieckiej, której cesarzem został Wilhelm I Hohenzollern. Przełomowe znaczenie dla 

rozwoju nazwy „trójstyku” miał 1873 roku. Doszło wtedy do zawarcia porozumienia między 

Franciszkiem Franciszkiem Józefem I (Austrią), Aleksandrem II (Rosją) i Wilhelmem I 

(Rzeszą Niemiecką), zwanego Związkiem Trzech Cesarzy. Miejsce u zbiegu Białej i Czarnej 

Przemszy nazwano wówczas Drei Kaiser Ecke, którą również błędnie przetłumaczono jako 

Trójkąt Trzech Cesarzy2. Pomimo tego właśnie to brzmienie nazwy omawianego miejsca 

ugruntowało się w świadomości społecznej. 

 

 

 

                                                           
1 A. Sulik, Historia miasta Mysłowice do 1922 roku, Mysłowice 2007, s. 131-133. 
2 op. cit.; Z. Studencki, Trójkąt Trzech Cesarzy, Sosnowiec 2008, s. 5-6. 



3. Wpływ Trójkąta Trzech Cesarzy na rozwój społeczno-gospodarczy i 

przestrzenny obszarów przygranicznych 

 

Trójkąt usytuowany był na pograniczu następujących miejscowości: Modrzejów i 

Niwka (Rosja), Jęzor (Austria) oraz Mysłowice i Słupna (Prusy), które należały do dwóch 

regionów historyczno-geograficznych – Małopolski i Górnego Śląska. Nadgraniczne 

położenie oddziaływało na sytuację społeczno-ekonomiczną tych miejscowości. Obok 

dynamicznie kształtującego się przemysłu, na szeroką skalę rozwijał się handel pomiędzy 

obszarami trzech zaborów. Wymiana handlowa przebiegała jednak ze zmiennym natężeniem i 

w różnym stopniu wpływała na gospodarkę poszczególnych miejscowości. Dywersyfikacja 

gospodarcza sąsiadujących państw determinowała codzienny ruch wahadłowy ludności na 

przejściach granicznych Mysłowice – Modrzejów i Mysłowice-Słupna – Jęzor. 

Mysłowiczanie za granicą zaopatrywali się w produkty spożywcze, z kolei mieszkańcy 

zaboru rosyjskiego i austriackiego cenili sobie wysoką jakość niemieckich produktów 

przemysłowych. Przepływ mieszkańców przez granicę prusko-rosyjską odbywał się na 

podstawie niemieckich tzw.  półpaszportów (niem. Halbpass) oraz rosyjskich legitymacji 

granicznych (Legitymacjonnyj bilet)3. Początkowo największy ruch graniczny panował na 

przejściu Mysłowice – Modrzejów, jednak – po nałożeniu wysokiego cła na sprowadzany 

towar – kontakty mieszkańców z Jęzorem nasiliły się. 

Nadgraniczne położenie w Trójkącie Trzech Cesarzy wpływało również na stan 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości. Najprężniej rozwijały się 

Mysłowice, które stanowiły południowo-wschodni kraniec Cesarstwa Niemieckiego. W 1846 

roku, miasto uzyskało połącznie kolejowe z Wrocławiem, a rok później ze Szczakową 

(obecnie dzielnica Jaworzna), które umożliwiło także dojazd na teren Cesarstwa Rosyjskiego 

przez stację graniczną Granica (obecnie Maczki, dzielnica Sosnowca)4. Tym samym 

Mysłowice ukształtowały się jako ważny międzynarodowy węzeł kolejowy łączący Rosję, 

Austrię i Prusy. Miasto zyskało wielokulturowy klimat, który m.in. przejawiał się jednoczesną 

obecnością obiektów sakralnych wyznania katolickiego, mojżeszowego i ewangelicko-

augsburskiego. Ranga Mysłowic wzrosła do zasięgu międzynarodowego, powstał szereg 

zabudowań związanych z ruchem granicznym i kolejowym, takich jak stacja emigracyjna, 

komora celna, urząd celny, lokomotywownia, dworzec osobowy i towarowy. Mysłowicka 

                                                           
3 A. Sulik, Historia miasta Mysłowice do 1922 roku, Mysłowice 2007, s. 140-141. 
4 K. Soida, Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, Katowice 1997, s. 20-23. 



stacja emigracyjna, poza legalną emigracją ekonomiczną do Europy Zachodniej i Ameryki, 

pośredniczyła także w handlu „żywym towarem”. Zwerbowane młode dziewczyny trafiały do 

domów publicznych, głównie w Buenos Aires oraz Rio de Janeiro, a także w Nowym Jorku. 

Zupełnie odmiennie rozwijały się pozostałe dwie miejscowości, co wynikało z 

sytuacji ekonomicznej państw zaborczych. Modrzejów czerpał zyski z położenia przy granicy 

ze Śląskiem, gdyż spełniał on ważną rolę handlową, a w jego strukturze społecznej przeważali 

dobrze zorganizowani i przedsiębiorczy Żydzi. Mieszkańcy największe profity czerpali z 

myta na moście prowadzącym do Mysłowic (Prusy) i cła wwozowego5. Z kolei Jęzor 

wchodzący w skład Galicji posiadał zupełnie inny charakter. Włączenie Jęzora w granice 

Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego wpłynęło negatywnie na rozwój społeczno-gospodarczy 

miejscowości. Nowa Galicja była regionem biednym, a jej mieszkańcy utrzymywali się 

głównie z rolnictwa. Teren położony w „trójstyku” był w niewielkim stopniu 

zagospodarowany, stanowiły go głównie puste przestrzenie z pojedynczymi nędznymi 

budynkami, a głównym zajęciem miejscowej ludności była uprawa roli i handel 

przygraniczny. 

 

4. Turystyka w Trójkącie Trzech Cesarzy 

 

Usytuowanie Trójkąta Trzech Cesarzy na styku trzech, zróżnicowanych pod 

względem gospodarczym państw, nadawało temu miejscu specyficzny i niepowtarzalny 

charakter. Tym samym Trójkąt stał się znany na całą Europę i był miejscem wycieczek 

turystycznych. Rozwój masowej turystyki w tym regionie był możliwy dzięki otwarciu 

wspomnianej uprzednio linii kolejowej Wrocław – Mysłowice, dzięki której miasto posiadało 

dogodne połączenia komunikacyjne z Europą Zachodnią. Jak podaje A. Sulik6, tygodniowo 

Trójkąt Trzech Cesarzy odwiedzało od 3 do 8 tys. turystów głównie z Cesarstwa 

Niemieckiego, ale również z Francji, Szwajcarii, Holandii i Belgii7. Przyjezdni mogli 

podziwiać klimat wielokulturowego miasta nadgranicznego, z okazałymi budynkami szkół 

wyższych, synagogi, kościoła ewangelicko-augsburskiego, ratusza oraz Cesarskiego Urzędu 

Pocztowego (Kaiser-liches Postamt). W Mysłowicach dobrze rozwijała się również szeroko 

pojęta gastronomia oraz usługi hotelarskie, z których korzystali zarówno turyści, jak i 

handlarze z odległych miejscowości (często z innych państw). 

                                                           
5 Ł. Podlejski, Na południe Bobrek, Bór, Jęzor, Modrzejów, Niwka, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 10-18. 
6 A. Sulik, Historia miasta Mysłowice do 1922 roku, Mysłowice 2007, s. 157. 
7 H. Witecka, Moje miasto Mysłowice, Mysłowice 2008, s. 40. 
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Wycieczki do Trójkąta Trzech Cesarzy rozpoczynały się najczęściej sprzed 

mysłowickiego dworca kolejowego, pieszo lub dorożkami, jak również wycieczkowym 

omnibusem. Pierwszym obiektem, budzącym podziw wśród zwiedzających, była stacja 

emigracyjna zlokalizowana w sąsiedztwie dworca kolejowego. W tym miejscu mogli oni 

zobaczyć różnorodność strojów galicyjskich robotników wyjeżdżających do pracy w Europie 

Zachodniej. Następnie podążano aleją pośród drzew, zwaną Promenadą, aż do restauracji 

Drei-Kaiserreich-Ecke z salą taneczną, ogrodem i stawem. Dalszy etap wędrówki obejmował 

Wieżę Bismarcka (niem. Bismarckturm) z 1907 roku, o wysokości 20 m, z której szczytu 

widoczna była panorama Trójkąta Trzech Cesarzy. Wieża usytuowana była na tzw. wzgórzu 

słupeckim i miała symbolizować potęgę Cesarstwa Niemieckiego. Poniżej znajdował się 

graniczny most kolejowy między Austrią i Prusami, jak również, nieco dalej na południe, 

kładka dla pieszych (ryc. 1). Przejście to stanowiło atrakcję turystyczną ze względu na 

możliwość obserwowania silnych kontrastów kulturowo-gospodarczych między zaborami. W 

okolicach kładki stacjonowały niewielkie statki parowe oraz barki (tzw. galary), jak również 

łodzie wycieczkowe kursujące do Brzezinki, Wysokiego Brzegu i Dziećkowic. Osoby 

należące do wyższych klas społecznych mogły wykupić kosztowniejsze rejsy do Krakowa8. 

Mieszkaniec Mysłowic Antoni Oskar Klaußmann w 1911 roku pisze: „(…) Płaskowyż na 

którym leżały Mysłowice, kończy się koło dworca. Stamtąd wyżyna spada stromo ku rzece. 

Znajduje się tam dolina przecięta bardzo wysokim nasypem kolejowym. (…) Pierwsze 

przęsło mostu było pruskie, a nasyp prawie tak wysoki, jak u wylotu dworca w Mysłowicach. 

(…) Na stosunkowo małej przestrzeni obejrzeć można było słupy graniczne trzech wielkich 

państw (…)”9. 

 

5. Stan Trójkąta Trzech Cesarzy po zaniku funkcji granicznych 

 

Graniczny charakter Trójkąta Trzech Cesarzy przetrwał aż do zakończenia I wojny 

światowej. W roku 1922, nastąpiło przesunięcie granicy o 30 km na zachód, w rejon Gliwic i 

Bytomia, co spowodowało zanik znaczenia tego historycznego miejsca. Pod koniec lat 20. 

XX w. rozpoczęto prace regulacyjne w korycie Czarnej Przemszy, co skutkowało 

przesunięciem miejsca Trójkąta Trzech Cesarzy w kierunku wschodnim10. Pomimo, iż 

granica państwowa nie przetrwała, to rzeki Biała i Czarna Przemsza pozostały granicami 

                                                           
8 A. Sulik, Historia miasta Mysłowice do 1922 roku, Mysłowice 2007, s. 160-161. 
9 A. O. Klaußmann, Górny Śląsk przed laty [Oberschlesien vor 55 Jahren], Katowice 1997, s. 47. 
10 A. Sulik, Tom II Historia Mysłowic 1922-1945, Mysłowice 2011, s. 113. 



administracyjnymi między Sosnowcem, Jaworznem i Mysłowicami. Taki stan rzeczy 

przetrwał aż do roku 1953, kiedy Jęzor został włączony do Sosnowca wraz z korytem Białej 

Przemszy, które stanowiło dotychczas granicę administracyjną. 

W chwili obecnej miejsce to nie przypomina tego z przełomu XIX i XX wieku11, 

uporządkowany jest jedynie niewielki północny fragment położony na terenie Sosnowca w 

widłach Białej i Czarnej Przemszy. Od strony Mysłowic obszar ten jest silnie zarośnięty oraz 

częściowo zaśmiecony, podobnie wschodnia część leżąca w Sosnowcu-Jęzorze. 

Niekwestionowaną dominantę w krajobrazie stanowi infrastruktura kolejowa w postaci 5 

mostów nad rzeką Przemszą, z których 2 są już w chwili obecnej nieczynne. Współczesnymi 

symbolami świadczącymi o historii Trójkąta Trzech Cesarzy są obeliski w Mysłowicach (z 

2004 r., w miejscu dawnej Wieży Bismarcka) i Sosnowcu (z 2007 r., u zbiegu Białej i Czarnej 

Przemszy). Na tych blokach kamiennych widnieją napisy „W miejscu, w którym niegdyś 

stykały się granice trzech zaborów, dzisiaj świętujemy wstąpienie do Unii Europejskiej i 

jesteśmy dumni, że wspólnie budujemy Europę bez granic” (pierwotne brzmienie napisu) oraz 

„Obelisk pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu” (fot. 1). W kwietniu 2013 

roku – z inicjatywy stowarzyszenia Ślōnskŏ Ferajna i za zgodą władz samorządowych – napis 

na obelisku w Mysłowicach został zmieniony i nawiązuje do historii Śląska. Obecnie napis 

brzmi następująco: W miejscu, w którym niegdyś stykały się granice trzech państw, wspólnie 

świętujemy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i jesteśmy dumni, że razem budujemy 

„Europę bez granic”. 
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dr hab. Krystyna Faliszek 

Ubóstwo 

 

Pojęcie ubóstwa, podobnie jak wiele innych pojęć stosowanych na gruncie nauk 

społecznych, trudno jest jednoznacznie i bezdyskusyjnie zdefiniować. Jego rozumienie 

zależne jest od tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu go używa. Potocznie najczęściej 

kojarzone jest z sytuacją, w której jednostki lub rodziny nie mogą zaspokajać swoich 

podstawowych potrzeb materialnych i bytowych1. Już na wstępie zatem rysują się 

wątpliwości dotyczące tego, jakie potrzeby należy uznać za podstawowe i jaki poziom ich 

zaspokojenia można uznać za wystarczający. Jednym ze sposobów poradzenia sobie jakoś z 

tymi wątpliwościami jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy ubóstwem absolutnym a 

ubóstwem względnym. To pierwsze odsyła nas do tych potrzeb i takiego poziomu ich 

zaspokojenia, poniżej którego zagrożone jest  biologiczne przeżycie oraz rozwój psycho-

fizyczny człowieka w danych warunkach środowiskowych. Koncepcja ubóstwa względnego 

natomiast relatywizuje potrzeby i niezbędny poziom ich zaspokojenia w odniesieniu do 

przeciętnych warunków życia społecznego w danym miejscu i czasie. W tym przypadku 

poziom ubóstwa wyznaczany jest zatem przez taki zakres potrzeb i stopień ich zaspokojenia, 

które w danym społeczeństwie (i w określonym momencie) uważane są za minimalny 

możliwy do zaakceptowania standard życia. Oznacza to, że granica wyznaczająca zasięg 

ubóstwa względnego w poszczególnych społeczeństwach może być bardzo zróżnicowana, w 

zależności od przeciętej zamożności (zasobności) ich obywateli2. Trzeba mieć świadomość, 

że tylko ubóstwo absolutne ma charakter biedy obiektywnej, natomiast ubóstwo względne 

wcale nie musi nią być, odnosi się bowiem w większym stopniu do nierówności 

dochodowych (poziomu życia), niż do rzeczywistej deprywacji potrzeb3. Stąd każdy ogólny 

wzrost dochodów w danym społeczeństwie może bezpośrednio przekładać się na 

zmniejszenie zasięgu ubóstwa absolutnego (poprzez zwiększenie dochodów rodzin ubogich), 

ale nie musi mieć wpływu na ograniczenie ubóstwa względnego, ponieważ nie zawsze 

prowadzi do zmniejszenia nierówności dochodowych (a nawet mogą one się powiększać). 

                                                           
1 Por. R.Lister, Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007. 
2 Por. R.Szarfenberg, C.Żołędowski, M.Theiss (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa 
poznawcza, IPS UW, Warszawa 2010. 
3 R.Lister, tamże. 
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1. Przyczyny ubóstwa 

 

Ważnym aspektem rozwa

przyczyny. W zależności bowiem, jakiej odpowiedzi tu udzielimy, czy mówi

jakiej koncepcji ubóstwa się odwołamy, ró

mierzenia, a także - przede wszystkim 

tego problemu. W literaturze przedmiotu znajdziemy trzy podstawowe koncepcje próbuj

wyjaśniać, co jest przyczyną ubóstwa

(dziś neoliberalnej), określana jako „teoria ska
                                                           
4 Napopularniejszą typologię przedstawił Bradley R.Schiller, zob. B.R.Schiller, The economics of 
poverty and discrimination, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
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nym aspektem rozważań o ubóstwie jest próba odpowiedzi na pytanie o jego 

ci bowiem, jakiej odpowiedzi tu udzielimy, czy mówi

 odwołamy, różny będzie sposób rozumienia biedy i sposobów jej 

przede wszystkim - inne będzie podejście do możliwo

tego problemu. W literaturze przedmiotu znajdziemy trzy podstawowe koncepcje próbuj

 ubóstwa4. Pierwsza z nich, wywodząca się z ideologii

lana jako „teoria skażonych charakterów”, kładzie najwi
 

 przedstawił Bradley R.Schiller, zob. B.R.Schiller, The economics of 
poverty and discrimination, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2004. 
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 o ubóstwie jest próba odpowiedzi na pytanie o jego 

ci bowiem, jakiej odpowiedzi tu udzielimy, czy mówiąc inaczej, do 

dzie sposób rozumienia biedy i sposobów jej 

liwości rozwiązywania 

tego problemu. W literaturze przedmiotu znajdziemy trzy podstawowe koncepcje próbujące 

 z ideologii liberalnej 

onych charakterów”, kładzie największy 

 przedstawił Bradley R.Schiller, zob. B.R.Schiller, The economics of 



nacisk na uwarunkowania indywidualne – brak wiedzy, zdolności i/lub aspiracji, lenistwo, 

niewłaściwe wybory życiowe, słowem – każdy człowiek indywidualnie jest odpowiedzialny 

za swój los. W tym przypadku możemy mówić o tak zwanym ubóstwie zawinionym. W 

koncepcji wywodzącej się z tradycji lewicowej (dziś socjaldemokratycznej) za główną 

przyczynę ubóstwa uważa się nierówności społeczne prowadzące do tego, że ludzie 

znajdujący się nie z własnej winy w niekorzystnym położeniu społecznym mają ograniczone 

możliwości życiowe (ubóstwo strukturalne, niezawinione). W myśl tej koncepcji główny 

ciężar odpowiedzialności za los jednostki spoczywa na społeczeństwie, którego struktura 

generuje niesprawiedliwe nierówności. Trzecia koncepcja, często nazywana za Schillerem 

„teorią wielkiego brata”, upatruje przyczyn ubóstwa w uzależnieniu od pomocy państwa (w 

domyśle „państwa dobrobytu” lub „państwa opiekuńczego”), co odbiera ludziom motywację 

do samozaradności i niszczy ich zdolność do indywidualnej aktywności. Tu odpowiedzialność 

za ubóstwo ponosi przede wszystkim państwo i rząd, poprzez nadmierne rozbudowywanie 

systemów pomocy i polityki społecznej. W rzeczywistości na całościowy obraz ubóstwa w 

każdym kraju składają się w różnych proporcjach wszystkie te zasadnicze przyczyny, a tylko 

od decyzji politycznych zależy, które podejście będzie preferowane przy konstruowaniu 

systemów zaradczych. W polityce społecznej przyjęcie każdej z tych koncepcji pociąga 

bowiem za sobą określone konsekwencje. Jak trafnie i zwięźle formułuje to Ryszard 

Szarfenberg: 

 

Pierwsza pozwala zachować status quo i dobrze się czuć tym wszystkim, którzy 
ubodzy nie są. Druga uzasadnia reformy społeczne i zwiększenie nakładów na pomoc 
dla ubogich, na czym skorzystają również politycy i urzędnicy administrujący pomocą 
społeczną. Trzecia z kolei usprawiedliwia obniżenie podatków i wydatków na 
świadczenia, co głównie zwiększa dochody nieubogich, niezależnie od tego, czy 
troszczą się o los ubogich.5  

 

2. Następstwa ubóstwa 

 

Ubóstwo pociąga za sobą liczne negatywne skutki dla jednostek, ich rodzin, 

środowiska społecznego i dla całego społeczeństwa. W przypadku ubóstwa skrajnego 

(absolutnego) jest to głód, niedożywienie, słaba kondycja psycho-fizyczna, której krańcowym 

efektem może być śmierć. Ubóstwo względne, prowadząc do problemów związanych z 

zaspokajaniem potrzeb, które zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami powinny być 

                                                           
5 B.Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2001, s. 221; hasło UBÓSTWO, autor Ryszard Szarfenberg. 



zaspokajane, odbiera ludziom nadzieję i motywację do działania, zwiększa podatność na 

choroby (fizyczne i psychiczne), przyczynia się do negatywnej stygmatyzacji oraz 

autostygmatyzacji osób ubogich jako gorszych, co skutkuje narastającą izolacją społeczną, 

często też staje się przyczyną wzrostu przestępczości i innych patologii społecznych. 

Pojawiają się problemy z dostępem do ważnych społecznie dóbr i usług w takich obszarach  

jak kultura, edukacja, ochrona zdrowia, wypoczynek czy wymiar sprawiedliwości. Ubóstwo 

generuje też ogólnospołeczne skutki w postaci kosztów, które muszą być ponoszone w 

związku z działaniami pomocowymi: nakłady na utrzymywanie systemu pomocy, koszty 

różnorodnych świadczeń i usług oraz innych form pomocowych, a także „koszty” 

negatywnych następstw ubóstwa. Długotrwałe pozostawanie w ubóstwie sprzyja też 

kształtowaniu się specyficznych strategii adaptacyjnych do życia w biedzie, które istotnie 

ograniczają możliwości opuszczenia sfery ubóstwa, co w konsekwencji bardzo często 

prowadzi do wykluczenia społecznego i → marginalności społecznej. 

 

3. Korelaty ubóstwa 

 

Poza bardzo ogólnie sformułowanymi hipotezami dotyczącymi zasadniczych 

przyczyn ubóstwa jako takiego, można wskazać konkretne uwarunkowania (korelaty), które 

mają istotny związek z popadaniem lub pozostawaniem w ubóstwie. Jest ono bowiem 

najczęściej wypadkową wielu czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, 

związanych z sytuacją danej osoby czy rodziny. Obecnie w Polsce (ale i w innych krajach 

wysokorozwiniętych) najczęstszą przyczyną ubóstwa jest brak pracy. To właśnie rodziny, w 

których co najmniej jedna osoba jest bezrobotna, są najbardziej zagrożone ubóstwem. 

Wysokie prawdopodobieństwo ubóstwa związane jest także z wielodzietnością – w 

przypadku czwórki i więcej dzieci w rodzinie zagrożenie to jest szczególnie wysokie. 

Również niepełnosprawność członka rodziny zwiększa poziom zagrożenia biedą, zwłaszcza 

wtedy, gdy niepełnosprawność dotyczy dziecka. Czynnikiem, który bardzo mocno różnicuje 

prawdopodobieństwo pozostawania w ubóstwie, jest wykształcenie – im wyższy poziom 

wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, tym niższy poziom zagrożenia ubóstwem. W 

Polsce bardzo wyraźne jest też terytorialne zróżnicowanie biedy – w największym stopniu 

dotyka ona mieszkańców wsi i małych miejscowości, w najmniejszym mieszkańców dużych 

miast. Specyfiką polskiego ubóstwa jest też bardzo wysoki udział dzieci i młodzieży w wieku 

do 17 lat oraz niższy od przeciętnego udział osób w wieku 65 lat i więcej. Zagrożenie 



ubóstwem jest ponadto bardzo wyraźnie zależne od charakteru głównego źródła utrzymania. 

Największy odsetek ubogich jest wśród rodzin, które utrzymują się z niezarobkowych źródeł 

dochodu (takich jak pomoc społeczna itp.), wśród rodzin rolniczych oraz rodzin 

utrzymujących się z renty, mniej rodzin ubogich jest wśród tych, których głównym źródłem 

utrzymania jest praca najemna, a najmniej wśród rodzin emerytów i pracujących na własny 

rachunek6. 

 

4. Mierzenie ubóstwa 

 

Kluczową kwestią w przeciwdziałaniu ubóstwu jest jego mierzenie. Tu również 

znajdziemy w literaturze ogromnie wiele różnorodnych miar i wskaźników, przy pomocy 

których próbuje się obrazować biedę - jej zasięg, głębokość i trwałość. W zależności od 

przyjętej definicji ubóstwa konstruowane są też różne jego miary. Nie wdając się w 

rozbudowane rozważania teoretyczne i metodologiczne, można wskazać na kilka najczęściej 

stosowanych w polityce społecznej miar ubóstwa. Jeśli chodzi o ubóstwo absolutne, to 

najczęściej stosowanymi jego miarami jest linia minimum egzystencji, obliczana jako koszt 

koszyka wybranych podstawowych dóbr i usług według minimalnych cen w danym kraju  

oraz linia wyznaczana przez dochód rozporządzalny na osobę na poziomie od jednego do 

dwóch dolarów amerykańskich dziennie (dla krajów rozwijających się)7 oraz pięć lub dziesięć 

dolarów amerykańskich dziennie (dla krajów członkowskich UE)8. 

Najpopularniejszą miarą ubóstwa względnego jest relatywna linia ubóstwa, 

wyznaczana przez kwotę stanowiącą 50% lub 60% mediany (lub średniej arytmetycznej) 

dochodów na osobę w danym kraju9. Ważną miarą jest również linia minimum socjalnego, 

obliczana podobnie jak linia minimum egzystencji, ale z uwzględnieniem nie tylko 

podstawowych potrzeb, lecz również tych o charakterze kulturalnym i społecznym (np. 

rekreacja i wypoczynek, uczestnictwo w kulturze, transport i komunikacja itp.). Minimum 

socjalne oznacza zatem taki poziom życia, przy którym jednostka może uczestniczyć we 

                                                           
6 Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych). GUS, 
Warszawa 2013; www.stat.gov.pl. 
7 W badaniach prowadzonych na zlecenie Banku Światowego najczęściej przyjmowaną granicą 
ubóstwa skrajnego jest kwota 1,25 lub 2 dolary USD na dzień (liczone według siły nabywczej – PPP); 
http://www.worldbank.org; data dostępu: 4.09.2013. 
8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1049&langId=en; data dostępu 28.08.2013. 
9 A.Kurowska, Konceptualizacja i operacjonalizacja ubóstwa, w: R.Szarfenberg, C.Żołędowski, 
M.Theiss (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, IPS UW, Warszawa 
2010. 



wszystkich sferach życia społecznego zgodnie z minimalnymi oczekiwaniami w danym kraju. 

Jest to więc raczej linia o charakterze normatywnym, oddzielaj

zagrożenia ubóstwem, ale ma istotne znaczenie w polityce społecznej jako normatywny punkt 

odniesienia dla wyznaczania celów działania

ubóstwa, stanowiącej tak zwany próg wej

określona ustawowo jako maksymalna wysoko

do ubiegania się o przyznanie 

zmian zasięgu ubóstwa mierzonego przy pomocy tej linii zale

rzeczywistej sytuacji ludności, ale równie

dodać, że w Polsce ubóstwo jest najcz

Szczególnego rodzaju miarą ubóstwa jest subiektywna linia ubóstwa, poniewa

do jakkolwiek obiektywnie okre

poczucia ludzi, że są (oni sami lub te

Tabela 1. Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 1997 

Przy mierzeniu ubóstwa 

bardzo i jak długo dotyka ono ludzi, czyli jego gł

ubóstwa wykorzystuje się miar

poziomem dochodów ludzi ubogich a dan

wzrosnąć przeciętny dochód osoby ubogiej, aby osi

ubóstwa. Trwałość ubóstwa (mierzona najcz
                                                           
10 Tamże. 
11 Kwotę tę określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593) i jej 
późniejsze nowelizacje. 
12 http://www.mpips.gov.pl/pomoc
13 B.Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna
Warszawa 2001. 
14 Tamże. 

ycia społecznego zgodnie z minimalnymi oczekiwaniami w danym kraju. 

c raczej linia o charakterze normatywnym, oddzielająca sferę

ubóstwem, ale ma istotne znaczenie w polityce społecznej jako normatywny punkt 

odniesienia dla wyznaczania celów działania10. Trzeba jeszcze wspomnie

cej tak zwany próg wejścia do systemu pomocy społecznej. Jest to kwota 

lona ustawowo jako maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniaj

 o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

gu ubóstwa mierzonego przy pomocy tej linii zależy zatem nie tylko od 

ci, ale również od ustawowej modyfikacji tej kwoty. Warto 

e w Polsce ubóstwo jest najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy społecznej

 ubóstwa jest subiektywna linia ubóstwa, poniewa

do jakkolwiek obiektywnie określanego poziomu życia czy dochodów, lecz do subiektywnego 

 (oni sami lub też inni ludzie) – bądź nie są – biedni13.  

Tabela 1. Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 1997 - 2012. 
Przy mierzeniu ubóstwa ważne jest określenie nie tylko jego zasi

bardzo i jak długo dotyka ono ludzi, czyli jego głębokości i trwałości. Mierz

 miarę, jaką jest luka dochodowa, czyli różnica pomi

ów ludzi ubogich a daną linią ubóstwa14. Określa ona, o ile musiałby 

tny dochód osoby ubogiej, aby osiągnął kwotę przyję

 ubóstwa (mierzona najczęściej w latach) ma natomiast ogromne znaczenie 
 

la Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593) i jej 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna, dostęp 20.09.2013. 
Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA

ycia społecznego zgodnie z minimalnymi oczekiwaniami w danym kraju. 

ę dostatku od sfery 

ubóstwem, ale ma istotne znaczenie w polityce społecznej jako normatywny punkt 

ć o ustawowej linii 

cia do systemu pomocy społecznej. Jest to kwota 

 w rodzinie, uprawniająca 

nych z pomocy społecznej11. Dynamika 

y zatem nie tylko od 

 od ustawowej modyfikacji tej kwoty. Warto 

 korzystania z pomocy społecznej12. 

 ubóstwa jest subiektywna linia ubóstwa, ponieważ nie odnosi się 

ycia czy dochodów, lecz do subiektywnego 

   

 

lenie nie tylko jego zasięgu, ale i tego, jak 

ci. Mierząc głębokość 

nica pomiędzy średnim 

la ona, o ile musiałby 

ętą jako dana linia 

ciej w latach) ma natomiast ogromne znaczenie 

la Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593) i jej 

Wydawnicza ASPRA-JR, 



dla procesów wykluczenia i marginalizacji społecznej, poniewa

długotrwałym doświadczaniem niedostatku

 

5. Ubóstwo w województwie 

 

Województwo śląskie nale

zasadniczo nie odbiega od standardu 

ubóstwa mają wartości nieco ni

relatywnie wysoką liczbę mieszka

przekładają się na bardzo duże bezwzgl

Tabela 2. Zasięg ubóstwa w województwie śląskim w latach 2005 

Mniej więcej co piąte gospodarstwo domowe w regionie oceniło w 2011 roku swoj

sytuację materialną jako złą lub raczej zł

jednoosobowe oraz pięcioosobowe i wi

kilkanaście procent rodzin było zmuszonych do rezygnacji z usług medycznych w postaci 

wykupienia zalecanych leków (17%), leczenia z

W województwie ślą

pomocy społecznej (po bezrobociu). Osoby w rodzinach obj

stanowiły w 2012 roku 3,1% mieszka

także większość rodzin, które otrzymuj

                                                           
15 Patrz szerzej na ten temat: J.Grotowska
underclass, Wydawnictwo UŁ, Łód
16 Na przykład w 2011 roku w skrajnym ubóstwie w województwie 
4,8% mieszkańców - ale to ponad 222 tys. osób, a w województwie warmi
11,2% mieszkańców (najwięcej w Polsce) 
GUS). 
17 Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województw
za rok 2011. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice, luty 2013; http://rops
Dostęp 22.09.2013. 

wykluczenia i marginalizacji społecznej, ponieważ są

wiadczaniem niedostatku15. 

5. Ubóstwo w województwie śląskim 

skie należy do regionów, w których przecię

zasadniczo nie odbiega od standardu ogólnopolskiego, chociaż najwa

ci nieco niższe niż te ogólnopolskie. Biorąc wszak

 mieszkańców regionu, te niższe procentowe udziały ubogich 

e bezwzględne liczby osób dotkniętych ubóstwem

Tabela 2. Zasięg ubóstwa w województwie śląskim w latach 2005 - 2012.

te gospodarstwo domowe w regionie oceniło w 2011 roku swoj

 lub raczej złą (w sumie 20,7%), najczęściej były to gospodarstwa 

cioosobowe i większe. Z powodu niedostatecznych dochodów 

cie procent rodzin było zmuszonych do rezygnacji z usług medycznych w postaci 

wykupienia zalecanych leków (17%), leczenia zębów (15%) czy wizyty u lekarza (11%)

ąskim ubóstwo jest drugim co do częstości powodem przyznania 

pomocy społecznej (po bezrobociu). Osoby w rodzinach objętych pomoc

stanowiły w 2012 roku 3,1% mieszkańców regionu (142 104 osób), chocia

 rodzin, które otrzymują pomoc społeczną z innego tytułu (w 2012 roku z 

 

Patrz szerzej na ten temat: J.Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do 
underclass, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002. 

Na przykład w 2011 roku w skrajnym ubóstwie w województwie śląskim ż
ale to ponad 222 tys. osób, a w województwie warmińsko

cej w Polsce) - ale to niecałe 163 tys. osób (opr. własne na podst. danych 

Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województwie śląskim. Raport na podstawie danych zastanych 
rodek Polityki Społecznej, Katowice, luty 2013; http://rops

ą one związane z 

ętny poziom życia 

 najważniejsze wskaźniki 

c wszakże pod uwagę 

sze procentowe udziały ubogich 

tych ubóstwem16. 

 

2012. 
te gospodarstwo domowe w regionie oceniło w 2011 roku swoją 

iej były to gospodarstwa 

ksze. Z powodu niedostatecznych dochodów 

cie procent rodzin było zmuszonych do rezygnacji z usług medycznych w postaci 

u lekarza (11%)17.  

ci powodem przyznania 

tych pomocą z tytułu ubóstwa 

ców regionu (142 104 osób), chociaż ubóstwo dotyka 

 z innego tytułu (w 2012 roku z 

Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do 

żyło wprawdzie tylko 
sko-mazurskim żyło aż 

ale to niecałe 163 tys. osób (opr. własne na podst. danych 

skim. Raport na podstawie danych zastanych 
rodek Polityki Społecznej, Katowice, luty 2013; http://rops-katowice.pl. 



pomocy społecznej korzystało 6,2% mieszkańców regionu)18. Oczywiście zasięg ubóstwa w 

regionie jest zróżnicowany terytorialnie. Największym udziałem osób ubogich objętych 

pomocą społeczną wśród ogółu mieszkańców regionu w 2010 roku charakteryzowały się 

miasta na prawach powiatu w aglomeracji górnośląskiej: Bytom (7,6%), Siemianowice 

Śląskie (7,6%), Chorzów (7,2%), Świętochłowice (5,9%) i Sosnowiec (4,6%), najmniejszym 

natomiast miasta na prawach powiatu: Katowice (0,4%), Bielsko-Biała (1,2%), Jaworzno 

(1,3%) i Mysłowice (1,4%) oraz powiaty ziemskie:  myszkowski (0,4%), mikołowski (1,6%), 

wodzisławski (1,7%) i bieruńsko-lędziński (1,9%)19. 

 Chociaż w ostatnich latach, pomimo światowego kryzysu, w Polsce nie zmienił się 

istotnie odsetek gospodarstw domowych korzystających z różnych form pomocy zewnętrznej 

(finansowej, rzeczowej lub w postaci usług), w województwie śląskim zapotrzebowanie to 

znacząco wzrosło, co może być wskaźnikiem relatywnego pogorszenia się sytuacji 

materialnej jego mieszkańców. W 2009 roku z pomocy zewnętrznej korzystało w regionie 

8,3% gospodarstw domowych (w Polsce ogółem 10,7%), co lokowało region śląski na 

przedostatnim miejscu w Polsce  (mniejszy odsetek gospodarstw domowych korzystających z 

pomocy zewnętrznej zanotowano tylko w województwie małopolskim – 7,8%). W 2013 roku 

odsetek ten wzrósł do 13,6% (w Polsce ogółem 11%), w wyniku czego województwo śląskie 

znalazło się na trzecim miejscu w Polsce, za województwem warmińsko-mazurskim (22,7%) i 

województwem lubuskim (13,8%)20. 

Specyfiką ubóstwa w województwie śląskim jest dominacja biedy miejskiej nad 

biedą wiejską, co jest przeciwieństwem tendencji ogólnopolskiej. Wynika to przede 

wszystkim z wysokiego stopnia urbanizacji regionu (wskaźnik urbanizacji w 2012 roku to 

77,6% - najwyższy w Polsce21), ale wiąże się też zapewne ze szczególnymi 

uwarunkowaniami jego rozwoju, opartego przede wszystkim na wielkich zakładach 

przemysłu wydobywczego i ciężkiego (kopalnie i huty). Procesy deindustrializacji i 

restrukturyzacji tego przemysłu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku oraz na początku 

XXI wieku spowodowały wzrost bezrobocia, które dotknęło pracowników likwidowanych, 

restrukturyzowanych bądź prywatyzowanych zakładów przemysłowych. Stąd największa 

koncentracja problemu ubóstwa ma miejsce w najsilniej uprzemysłowionych  

                                                           
18 Obl. własne na podst. danych MPiPS; http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna. Dostęp 
21.09.2013. 
19 Ubóstwo w województwie śląskim - skala, przyczyny, skutki. Obserwatorium Integracji Społecznej 
Województwa Śląskiego, Katowice, kwiecień 2012; http://rops-katowice.pl/ois. Dostęp 21.09.2013. 
20 Diagnoza społeczna 2009, 2013, po redakcją J.Czapińskiego, T.Panka; www.diagnoza.com, dostęp 
2.10.2013. 
21 www.slaskie.pl. Dostęp 27.09.2013. 



(i zurbanizowanych) obszarach regionu (dane na koniec 2010 roku): w gminach miejskich, w 

powiatach grodzkich oraz w podregionach bytomskim i sosnowieckim22. Charakterystyczne 

są enklawy ubóstwa tworzące się w starych dzielnicach mieszkalno-przemysłowych wielkich 

miast, w których na degradację środowiska mieszkalnego (zły stan budynków i mieszkań, 

zaniedbane otoczenie i infrastruktura komunalna), nakłada się degradacja środowiska 

społecznego (dominacja ludności o niskim statusie materialnym i społecznym, osób w 

podeszłym wieku, często samotnych, liczne przejawy dezorganizacji społecznej)23.  Często 

dochodzi do tego jeszcze także specyficzna tradycja kulturowa dziedziczona z pokolenia na 

pokolenie w rodzinach śląskich, która utrudnia adaptację do zmieniającej się rzeczywistości i 

sprostanie niesionym przez nią wyzwaniom24. Do lat sześćdziesiątych XX wieku dzielnice te 

zamieszkiwane były głównie przez pracowników pobliskich zakładów przemysłowych 

(głównie kopalni i hut) i ich rodziny. Od lat siedemdziesiątych następowała stopniowo 

wymiana mieszkańców, polegająca na tym, że rodzima ludność przenosiła się do 

nowobudowanych osiedli i mieszkań o wyższym standardzie (przeważnie były to tzw. bloki z 

wielkiej płyty), a w jej miejsce napływali ludzie o najsłabszej kondycji ekonomicznej, 

szukający najtańszych bądź darmowych mieszkań (np. bezdomni zajmowali pustostany 

przeznaczone do wyburzenia). Te zdegradowane, nieatrakcyjne zasoby mieszkaniowe były 

też czasem wykorzystywane przez samorządy lokalne wielu miast jako mieszkania socjalne 

dla osób lub rodzin po eksmisjach. W powiązaniu ze specyficznymi cechami tradycyjnej 

kultury górniczej (swoisty etos pracy, silne poczucie tożsamości regionalnej, religijność, 

posługiwanie się gwarą śląską) powstały w tych dzielnicach zalążki szczególnego typu 

społeczności dotkniętych ubóstwem, określanych przez socjologów jako underclass25. 

 

 

 

                                                           
22 Ubóstwo w województwie śląskim - skala, przyczyny, skutki. Obserwatorium Integracji Społecznej 
Województwa Śląskiego, Katowice, kwiecień 2012; http://rops-katowice.pl/ois. Dostęp 21.09.2013. 
23 K.Wódz, Underclass w starych dzielnicach przemysłowych miast Górnego Śląska, [w:] I.Machaj, 
J.Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Tom I: Miasto, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
1994. 
24 K.Wódz, K.Łęcki, Nowe i stare ubóstwo na Górnym Śląsku (Ubóstwo w rejonie pogranicza 
kulturowego), „Kultura i Społeczeństwo” nr 2/1998. 
25 K.Faliszek, K.Łęcki, K.Wódz, Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian, Wydawnictwo 
Naukowe Śląsk, Katowice 2001; K.Wódz (red.), Przestrzeń – środowisko społeczne – środowisko 
kulturowe. Z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 1992; N.Juzwa, K.Wódz (red.), Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-
przemysłowych. Idee – projekty – realizacje. Katowice 1996. A.Karwacki, Błędne koło. Reprodukcja 
kultury podklasy społecznej. Wydawnictwo UMK, Toruń 2006. 
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dr Krysztof Bierwiaczonek 

Urbanizacja 

 

Na zjawisko urbanizacji można spojrzeć wąsko lub szeroko. W tym pierwszym 

ujęciu „przez urbanizacje rozumie się wzrost miast i ludności miejskiej, wzrost udziału 

ludności miejskiej w stosunku do ogółu ludności”1. Dla takiego ujęcia adekwatna jest 

klasyczna definicja urbanizacji autorstwa Hope’a Tisdale’a określająca ją jako „proces 

koncentracji ludności, który przebiega w dwojaki sposób. Polega, po pierwsze, na wzroście 

liczby punktów, w których następuje  koncentracja, po drugie, na zwiększaniu się liczby 

ludności w tych punktach”2.  Milcząco zakłada się, że takimi punktami są miasta. 

W ujęciu szerokim urbanizacja rozumiana jest jako wielowymiarowy „proces 

społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu 

obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia”3. W takim ujęciu na 

proces urbanizacji należy spojrzeć z co najmniej czterech podstawowych płaszczyzn:  

demograficznej polegającej na przemieszczaniu się ludności ze skupisk wiejskich do miast, 

koncentracji ludności w miastach i stałym wzroście odsetka ich mieszkańców na danym 

obszarze; przestrzennej polegającej na zwiększaniu się obszaru miast, powiększaniu ich 

pojemności, powstaniu nowych miast i osiedli nierolniczych oraz na przekształcaniu innych 

środowisk mieszkalnych na wzór miejski; ekonomicznej wyrażającej się w wzroście liczby 

ludności pracującej w zawodach pozarolniczych oraz postępującym różnicowaniu się 

zawodowym tej ludności w stosunku do ludności wykonującej zajęcia rolnicze; społecznej 

wyrażającej się w przyswojeniu przez przybyszów ze wsi miejskiego stylu życia, a także w 

przenikaniu miejskich wzorów ekonomicznych, społecznych i kulturowych na wieś4. W 

szerokim ujęciu procesów urbanizacji zwraca się uwagę na jej związek z procesem 

industrializacji (szczególnie w fazie urbanizacji początkowej), modernizacji i zmianach 

kulturowych wyrażających się w wytwarzaniu miejskiego stylu życia w różnych jego 

formach5. 

                                                           
1 D. Szymańska, Urbanizacja na świecie, wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 44. 
2 J. Węglański, Urbanizacja, w: Encyklopedia Socjologii, red. W. Kwaśniewicz t. 4, wyd. Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2002, s. 275-276. 
3 J. Ziółkowski, Urbanizacja, miasto, osiedle, Warszawa 1965, wyd. Naukowe, cyt za: B. Jałowiecki i 
M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, wyd. Scholar, Warszawa 2002, 
s. 104. 
4 Tamże. 
5 Por. D. Szymańska, dz. cyt s. 44-46, J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Procesy urbanizacji, w: Geografia 
urbanistyczna, red. S. Liszewski, wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s.155-186, A. Majer, 



W modelowym ujęciu dynamiki procesów urbanizacji zaprezentowanym m.in. przez 

Leo van Klassena i Leo van den Berga wyróżnić można cztery stadia tego procesu:  

• urbanizację związaną ze wzrostem ludności miejskiej z jej maksymalną koncentracją 

w centrum miasta i w otaczających je dzielnicach; 

• suburbanizację związaną z szybkim rozwojem przestrzennym miasta, zmniejszaniem 

się liczby ludności w centrum przy równoczesnym wzroście w strefie podmiejskiej;  

• dezurbanizację określaną jako stan, w którym liczba mieszkańców centralnych 

obszarów miasta zaczyna spadać tak dalece, że zmniejsza się ogólna liczba ludności 

całego ośrodka miejskiego, wzrasta zaś liczba ludności na obszarach położonych 

wokół miasta, ale do niego nienależących;  

• reurbanizację – ponowny, najczęściej wolny napływ ludności do obszaru centralnego 

inspirowany przeważnie działaniami władz mającymi na celu ponowne ożywienie i 

odbudowę  centralnych obszarów miasta6. 

Z prezentacją problematyki urbanizacji w województwie śląskim związane są dwa 

najważniejsze problemy. Pierwszy dotyczy złożoności procesu urbanizacji. W związku z 

faktem, że w niniejszym opracowaniu niemożliwa jest wyczerpująca analiza wszystkich 

płaszczyzn urbanizacji uwaga skoncentrowana zostanie głównie na wymiarze 

demograficznym. Problematyka związana z pozostałymi płaszczyznami zostanie jedynie 

wzmiankowana. Drugi problem dotyczy zmian administracyjnych województwa, które 

skutkują nieadekwatnością dostępnych danych liczbowych. W tekście, o ile nie zaznaczono 

inaczej, prezentowane dane odnoszą się do województwa śląskiego w jego obecnych 

granicach. Mniejszym problemem jest uzyskanie danych dotyczących liczby mieszkańców 

poszczególnych miast województwa śląskiego. Ich prezentację dla lat 1897/1900-2011 

zawiera obszerna tabela stanowiąca aneks do zaprezentowanej analizy. 

 

1. Urbanizacja w województwie śląskim przed 1945 

 

Intensywny przebieg procesów urbanizacyjnych na Śląsku związany jest z XIX 

wieczną industrializacją. Nie znaczy to jednak, że wcześniej nie istniała na Śląsku sieć miast 

o wcześniejszym, preindustrialnym rodowodzie. Spośród nich najważniejszymi i 

                                                                                                                                                                                     

Socjologia i przestrzeń miejska, wyd. PWN, Warszawa 2010, s.151-187; G. Węcławowicz, Geografia 
społeczna miast, wyd. PWN, Warszawa 2003, s. 62. 
6 A. Majer, Socjologia i przestrzeń… dz. cyt. s.153; J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, 
wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 38-39. 



największymi były: Racibórz i Bytom. Na przełomie XIV i XV wieku liczyły one 

odpowiednio około 3000 i około 1500 mieszkańców7. Inne miasta leżące w obecnych 

granicach województwa śląskiego, które posiadały prawa miejskie w 1500 roku to: Będzin, 

Bielsko (obecnie Bielsko-Biała), Bieruń, Cieszyn, Czeladź, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, 

Koniecpol, Koziegłowy, Kromołów (obecnie dzielnica Zawiercia), Krzanowice, Krzepice, 

Lelów (obecnie wieś), Lubliniec, Mikołów, Mrzygłód (obecnie dzielnica Myszkowa), 

Mysłowice, Ogrodzieniec, Pilchowice (obecnie wieś), Pilica, Pszczyna, Przyrów (obecnie 

wieś), Pyskowice, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sławków, Sośnicowice, Strumień, 

Szczekociny, Toszek, Wodzisław (obecnie Wodzisław Śląski), Włodowice (obecnie wieś) 

Woźniki, Zbrosławice (obecnie wieś), Żarki, Żarnowiec (obecnie wieś), Żory, Żywiec8. 

Najczęściej były to niewielkie miasta (nieprzekraczające wówczas liczby 1000 mieszkańców) 

położone na szlakach handlowych. W kolejnych wiekach, aż do rewolucji przemysłowej sieć 

miejska ulegała niewielkim zmianom. W 1800 roku na w granicach obecnego województwa 

śląskiego znajdowały się 44 miasta. W stosunku do roku 1500 status miast utraciło 9 

miejscowości, a powstało 11 nowych ośrodków, z których najważniejszym były Tarnowskie 

Góry9. Dopiero proces XIX wiecznej industrializacji wpłynął na intensyfikację urbanizacji we 

wszystkich jej płaszczyznach. 

Przebieg urbanizacji w XIX wieku w (a szczególnie w drugiej jego połowie) zgodny 

był z logiką tworzenia aglomeracji miejskich. Procesy takie „mogą się dokonywać bądź 

wokół istniejącej poprzednio przestrzeni centralnej (dawnego miasta), bądź poprzez zlepienie 

się poszczególnych obszarów, z których jeden zaczyna w pewnym momencie nabierać 

niektórych funkcji centralnych”10. Urbanizacja według tego pierwszego wzoru zachodziła w 

takich miastach jak Częstochowa, Racibórz oraz Bielsko i Biała. W tym ostatnim przypadku 

dwa ośrodki zostały połączone w jedno miasto. Drugi wzorzec odnosił się między innymi do 

takich miast jak Katowice, Chorzów, Zabrze, czy już w XX wieku Ruda Śląska. Rozwój tych 

trzech pierwszych miast stanowi dobrą egzemplifikację tempa ówczesnych procesów 
                                                           
7 J. Sperka, Dzieje gospodarcze Górnego Śląska w średniowieczu, w: Historia Górnego Śląska. 
Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek,  
Gliwice 2011. s. 301. 
8 I. Kantor Pietraga, R. Krzysztofik, Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego 
od XIII do XXI wieku, Agnieszka Sobala Gwosdz (red.) Wydział Nauk o ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego, Sosnowiec 2009, s. 7-9. Por też: A. Sobala-Gwosdz, Wstęp, w:  Badanie trendów 
rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, 
red. Agnieszka Sobala Gwosdz, Bielsko Biała 2010, s. 18: 
http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/rap
ort_badanie_trendow_rozw_wwoj_slaskim.pdf%20 [data dostepu: 19.09.2013.] 
9 I. Kantor-Pietraga, R. Krzysztofik, dz. cyt. s. 10. 
10 B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 134. 



urbanizacyjnych w płaszczyźnie demograficznej i przestrzennej. Andrzej Gawryszewski 

zauważa, że „Nienotowane w żadnym ośrodku miejskim (na ziemiach polskich – przyp. aut.) 

tempo wzrostu wykazała Królewska Huta (od 1934 r. Chorzów) z 779 mieszkańcami w 1855 

r., 26 tys. w 1875 r. i 58 tys. w 1900 r. (7345%), która prawa miejskie uzyskała dopiero w 

1869 r., a swój rozwój zawdzięczała m.in. wchłonięciu okolicznych osad fabrycznych. 

Podobnie przebiegał rozwój Katowic: z 2945 mieszkańców w 1855 r. do 31,7 tys. w 1900 r. 

(953%) i Zabrza – z 3 tys. do 29 tys. mieszkańców (867%) – które prawa miejskie otrzymało 

dopiero w 1902 r.”11. Wzrost liczby mieszkańców skutkował także zmianami przestrzennymi. 

Wokół zakładów przemysłowych powstawały osiedla robotnicze, a w centrach miast (czy to 

starych jak np. Bytom i Gliwice), czy to nowych (jak Katowice) zabudowa kamieniczna. 

Miasta zyskiwały nowy kształt urbanistyczny związany między innymi z łączeniem nowych 

węzłów komunikacyjnych, jakimi stały się dworce kolejowe, z centrami miast. Ulica 

Zwycięstwa (pierwotnie Wilhelmstrasse) w Gliwicach jest tego sztandarowym przykładem.  

Opisane powyżej procesy skutkowały tym, że wskaźnik urbanizacji ówczesnej 

Rejencji Opolskiej (obliczany w tym przypadku jako odsetek ludności miast i osiedli 

robotniczych w stosunku do wszystkich mieszkańców) był najwyższy spośród ziem polskich i 

wynosił w 1900 roku 50,6%. Dla porównania w Królestwie Polskim wynosił 23,1%, 

Prowincji Poznańskiej 30,7%, Prusach Zachodnich 36,3%, Galicji 18%, a na Śląsku 

Cieszyńskim 18,7%12. 

Urbanizacja i industrializacja skutkowały także zmianami kulturowymi (płaszczyzna 

społeczna urbanizacji). Ludność, która przybywała do miast przyjmowała nowy rytm życia 

dyktowany rytmem pracy przemysłowej, ale poprzez obyczajowość, język, ale także 

uprawianie małych ogródków, czy hodowlę drobnego inwentarza tkwiła w świecie agrarnym. 

Z takiego połączenia rodziła się specyficzna miejska kultura robotnicza13.  

Do 1914 roku dynamika urbanizacji na obszarze obecnego województwa śląskiego 

została wyhamowana. Wyjątkiem były miasta Zagłębia Dąbrowskiego, a szczególnie 

                                                           
11 A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN, Warszawa 2005, s. 550: 
http://rcin.org.pl/Content/2425/WA51_13508_r2005-nr5_Monografie.pdf [data dostępu 19.09.2013]. 
12 Tamże s. 108. 
13 M. Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska, w: Historia Górnego Śląska, red. J. 
Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Gliwice 
2011 s. 374. 



Sosnowiec, który zwiększył liczbę mieszkańców z 10,1 tysiąca w 1897 roku do 98,7 w 1910 

roku14. 

 

Katowice u schyłku lat 30. XX wieku (widok na pl. św. Andrzeja) 
Wówczas było to najludniejsze miasto w obecnych granicach województwa 

śląskiego (74,8 tys. liczyła druga w tej hierarchii Częstochowa, a 72,6 tys. trzecia Królewska 

Huta). Stagnację a nawet regres urbanizacji przyniosła I wojna światowa. Jej skutkiem było 

między innymi zmniejszenie liczby ludności niektórych miast (na przykład Sosnowca do 86,5 

tysiąca, Będzina o 10,5 tysiąca, a Cieszyna o 4 tysiące). Regres ten jednak został szybko 

przełamany i w płaszczyźnie demograficznej do 1939 roku notowano wzrost liczby 

mieszkańców. Według danych ze spisów powszechnych z 1921 i 1931 roku współczynnik 

urbanizacji ówczesnego województwa śląskiego wynosił 28,9% dla roku 1921 i 32,3% dla 

roku 1931. Były to wskaźniki nieco wyższe niż średnia dla międzywojennej Polski (w 1921 

roku 25,9%, a w 1931 roku 27,4%). Województwo śląskie nie było wówczas najsilniej 

zurbanizowanym regionem (wyższy współczynnik urbanizacji w 1931 roku notowano dla 

województwa łódzkiego – 42,0%, poznańskiego 39,8%. Taki sam jak w województwie 

śląskim wskaźnik urbanizacji – 32,3% posiadało województwo pomorskie). 

W 1939 roku liczba miast na terenie województwa śląskiego w jego obecnych 

granicach wynosiła 40, a najludniejszymi były Zabrze (146,5 tys., wówczas w granicach 

                                                           
14 Andrzej Gawryszewski, Ludność Polski… dz. cyt. s.108. Według danych zamieszczonych w 
książce: I. Kantor Pietraga, R. Krzysztofik, Rozwój demograficzny… dz. cyt s. 49 było to nawet 102 
tysiące. 



Niemiec), Bytom (140 tys., wówczas w granicach Niemiec), Częstochowa (137,6 tys.) i 

Katowice (132,4 tys.)15. 

W płaszczyźnie przestrzennej proces urbanizacji w największym stopniu widoczny 

był w budowie dalszych osiedli robotniczych oraz wzmocnienia struktury instytucjonalnej, 

szczególnie widocznej w stolicy województwa śląskiego. W Katowicach powstały wówczas 

gmachy Urzędu Wojewódzkiego, katedry, Muzeum Śląskiego, czy siedziba Urzędu 

Skarbowego w dwunastopiętrowym drapaczu chmur16. 

 

2. Urbanizacja w województwie śląskim w latach 1945-2000 

 

II wojna światowa, a zwłaszcza przejście przez województwo śląskie frontu zimą 

1944/1945 przyniosło wiele negatywnych zjawisk. Najważniejsze z nich to bezpośrednie 

straty ludnościowe, przymusowe migracje, degradację tkanki urbanistycznej, a także 

infrastruktury gospodarczej i komunalnej miast17. Zniszczenia wojenne były jednym z kilku 

podstawowych uwarunkowań procesu urbanizacji po 1945 roku. Oprócz niego jako 

podstawowe determinanty wytwarzania przestrzeni Bohdan Jałowiecki wymienia: zacofanie 

gospodarcze, szczupłość zasobów, zmiana stosunków własnościowych, dążność do 

kształtowania klasy robotniczej jako siły społecznej będącej oparciem nowego ustroju, 

potrzeby obronne, autarkia zimnej wojny i opieranie się na doświadczeniach ZSRR18. 

Kolejnym istotnym zjawiskiem była industrializacja w jej socjalistycznej formie. Jednak do 

1950 roku procesy urbanizacyjne zachodziły bez większego udziału uprzemysłowienia, które 

swoje znaczenie zyskało dopiero wraz z planem 6-letnim19. 

W 1950 roku liczba miast w ówczesnym województwie śląskim wynosiła 44, a 

wskaźnik liczby miast na 10000kmm² wynosił 35,7 (najwyższy wskaźnik w Polsce przy 

średniej krajowej 22,3)20. Już w latach 50-tych województwo katowickie w ówczesnych 

granicach osiągnęło wysoki wskaźnik urbanizacji (w 1955 roku było to 70,5%21 przy średniej 

dla Polski poniżej 50%), a wiele miast przemysłowych (Bytom, Chorzów, Częstochowa, 

Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze) znacząco przekraczało liczbę 100 

                                                           
15 Iwona Kantor Pietraga, Robert Krzysztofik, Rozwój demograficzny… dz. cyt s. 48-49. 
16 I. Kozina, Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku 
w latach 1763-1955, Katowice 2005, wyd. UŚ, s. 101-129. 
17 I. Kantor Pietraga, R. Krzysztofik, Rozwój demograficzny… dz. cyt s. 17. 
18 B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie… dz. cyt s. 217. 
19 Por. A. Gawryszewski, Ludność Polski… dz. cyt. s.128. 
20 Tamże. s. 129. 
21 B. Jałowiecki, Miasto i społeczne problemy urbanizacji, Warszawa-Kraków, 1972 s. 18. 



tysięcy ludności. W tych ośrodkach w kolejnych latach dynamika procesu urbanizac

płaszczyźnie demograficznej nie była ju

obszarze województwa śląskiego w jego obecnych granicach: wska

1950-1988 wzrósł z 74,6% do 80,2%, cho

podziale administracyjnym w ówczesnym województwie katowickim wska

osiągnął  87,7% (w latach 1982

86,5%22. 

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki demograficzne związane z procesem
województwa śląskiego w jego obecnych granicach administracyjnych (z 01.01.1999).

                                                           
22 Rocznik statystyczny województwa katowickiego 1
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/81955/edition/77349 [dost

rodkach w kolejnych latach dynamika procesu urbanizac

nie demograficznej nie była już tak intensywna. Podobna sytuacja zachodziła na 

skiego w jego obecnych granicach: wskaźnik urbanizacji w latach 

1988 wzrósł z 74,6% do 80,2%, choć warto zauważyć, że w istnieją

podziale administracyjnym w ówczesnym województwie katowickim wska

ł  87,7% (w latach 1982-1987), a następnie zaczął powoli spadać

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki demograficzne związane z procesem urbanizacji. Dane dla 
województwa śląskiego w jego obecnych granicach administracyjnych (z 01.01.1999).

 

Rocznik statystyczny województwa katowickiego 1998, Katowice 1998: 
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/81955/edition/77349 [dostęp 24.09.2013)].
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W latach 1950-2000 znacząco wzrosła liczba miast jak i bezwzględna liczba ludności 

miast w województwie śląskim, choć trzeba podkreślić, że z końcem ostatniej dekady XX 

wieku widać już spadek liczby ludności (najwięcej osób zamieszkiwało województwo śląskie 

w roku 1995: 4 907 930, w tym w miastach 3 924 972)23. Wzrost liczby miast i ludności 

miejskiej obecny przez większość drugiej połowy XX wieku spowodowany był 

uzyskiwaniem praw miejskich przez miejscowości nie posiadające takich praw w latach 

wcześniejszych, procesem industrializacji, budową wielotysięcznych osiedli mieszkaniowych 

w miastach istniejących, a także tworzeniem nowych miast, które zapewnić miały mieszkania 

dla coraz liczniejszych pracowników śląskich i zagłębiowskich zakładów przemysłowych. Tu 

szczególne znaczenie miał proces deglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i 

budowa nowych osiedli mieszkaniowych w miastach już istniejących na obrzeżu GOP-u (np. 

w Dąbrowie Górniczej, Pyskowicach) lub tworzenie nowych miast na bazie mniejszych 

miejscowości (jak miało to miejsce w przypadku Tychów)24.  

 

Plan tzw. Osiedla A, pierwszego powojennego osiedla mieszkaniowego w Tychach wzniesionego w 
I połowie lat 50. 

                                                           
23 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
24 Por. M. S. Szczepański, „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców, Warszawa 
1991, s. 26-27. 



Interesującym przypadkiem jest tak

Rybnika i tym samym powstanie 

miastotwórczym było odkrycie nowych i zwi

temu powstało miasto Jastrz

Śląski. To właśnie w tych miastach (oraz Tychach) zanotowano w latach 1950

najwyższą dynamikę przemian ludno

Tabela 2. Prognozowana liczba ludności i mieszkańców miast województwa śląskiego (w tysiącach).

Gęstość zaludnienia w województwie 

w skali kraju, ale wskaźnik g

średniej krajowej i plasuje województwo 

2002). Wynika to z faktu, ż

rozległych obszarowo (najwię

                                                           
25 I. Kantor Pietraga, R. Krzysztofik, Rozwój demograficzny… dz. cyt s. 27.

cym przypadkiem jest także powstawanie lub rozbudowa miast wokół 

Rybnika i tym samym powstanie aglomeracji rybnickiej. Tu głównym czynnikiem 

miastotwórczym było odkrycie nowych i zwiększenie eksploatacji starych złó

temu powstało miasto Jastrzębie-Zdrój, a znacząco rozbudowano Żory oraz Wodzisław 

nie w tych miastach (oraz Tychach) zanotowano w latach 1950

 przemian ludnościowych przekraczającą 1000%25. 

Tychy u schyłku lat 50. 

Tabela 2. Prognozowana liczba ludności i mieszkańców miast województwa śląskiego (w tysiącach).
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Tabela 2. Prognozowana liczba ludności i mieszkańców miast województwa śląskiego (w tysiącach). 
skim po 1950 roku zawsze była najwyższa 

ąskiego jest poniżej 

tym miejscu w Polsce (w roku 

skiego jest również 

browa Górnicza – 189 kmm², co 



plasuje ją na 9 miejscu pod względem wielkości obszaru miast w Polsce), co skutkuje 

stosunkowo niskim wskaźnikiem gęstości zaludnienia (w przypadku Dąbrowy Górniczej 661 

osób na km²). Najgęściej zaludnionym miastem województwa śląskiego i trzecim pod tym 

względem w Polsce wedle danych z na dzień 31.12.2012 roku są Świętochłowice 3935 osób 

na km2 (dla porównania Warszawa 3317 osób na km², Chorzów 3344 osób na km², a 

Katowice 1866 osób na km²; najgęściej zaludnionym miastem w Polsce jest mazowieckie 

Legionowo 3996 osób na km²)26. 

W latach powojennych do 1990 wskutek zmian administracyjnych, procesów 

aglomeracyjnych oraz rozrastania się miejscowości wokół dużych miast obserwowano proces 

stosunkowo dynamicznych zmian w sieci miejskiej – w latach 60. wiele miejscowości 

uzyskało prawa miejskie: w 1962 roku Boguszowice, Brzozowice-Kamień, Wesoła, 

Ząbkowice; w 1966 r. Lędziny; w 1967: Chwałowice, Imielin, Kazimierz Górniczy, 

Klimontów, Kostuchna, Łagisza, Murcki, Porąbka, Strzybnica i Zagórze. Dzięki temu 

procesowi na obszarze województwa śląskim funkcjonowała w roku 1970 największa w 

historii liczba miast – 8327. Miasta powstałe w latach 60. utraciły prawa miejskie wskutek 

reformy administracyjnej z 1975 roku i zostały włączone w granice administracyjne 

większych miast. Odwrotny proces – restytucji praw miejskich nastąpił po 1990 roku. Jego 

przyczyną były zarówno zmiany demokratyczne w Polsce, jak i rozwój samorządności 

szczególnie widoczny w miejscowościach o silnej lokalnej tożsamości społecznej. Dzięki 

temu w 1991 roku odzyskały prawa miejskie Bieruń i Lędziny, w 1992 roku Rydułtowy i 

Wojkowice, w 1994 roku: Imielin i Pszów, w 1995 roku Miasteczko Śląskie, w 1997 roku 

Radlin, a w roku 1998 Radzionków. Ponadto prawa miejskie odzyskały Pilica (w 1994 roku) i 

Sośnicowice (w 1996 roku)28.  

Cechą charakterystyczną urbanizacji w płaszczyźnie przestrzennej w województwie 

śląskim (ale też w Polsce) w latach 1950-1990 było powstawanie osiedli mieszkaniowych 

złożonych z zabudowy wielorodzinnej. Proces ten miał swoje apogeum w latach 70. XX 

wieku, kiedy wskutek gwałtownej industrializacji (np. powstanie Huty Katowice w Dąbrowie 

Górniczej, Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach, kopalni Piast w Bieruniu itp.) 

powstawały monofunkcyjne „blokowiska” bez odpowiedniej infrastruktury handlowej, 

zdrowotnej, edukacyjnej, kulturowej. W niektórych przypadkach dopiero przemiany 

polityczne z 1989 roku spowodowały dopełnienie osiedlowych struktur ułomnych. 

                                                           
26 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, GUS Warszawa 2013. 
27 I. Kantor Pietraga, R. Krzysztofik, Rozwój demograficzny… dz. cyt s. 22. 
28 Tamże s. 29. 



 

Dąbrowa Górnicza w latach 60. XX w. 
 

3. Współczesne procesy urbanizacyjne (po 2000 roku) 

 

Od początku XXI wieku pogłębił się proces zmniejszenia liczby ludności 

województwa śląskiego, jak też zmniejszenia liczby ludności miejskiej i wskaźnika 

urbanizacji. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami: przemianami gospodarczymi 

skutkującymi zmniejszeniem liczby miejsc pracy w regionie, ujemnym saldem migracji, 

ujemnym w skali województwa przyrostem naturalnym (dodatni przyrost naturalny 

zanotowano jedynie w 2010 roku. Wyniósł on +95 osób, co w skali województwa stanowi 

promil mieszkańców). Na spadek ludności miejskiej wpływa także trend suburbanizacyjny i 

realizacja marzeń mieszkańców regionu o własnym domu ulokowanym na przedmieściach 

lub poza miastem. Wymienione zjawiska nie zachodzą równomiernie. Niektóre miasta 

przeżywają gwałtowny spadek liczby ludności. Najwyższy w przeciągu lat 1988-2011 

zanotowały Katowice (liczba mieszkańców niższa o 56250 osób, czyli 15,3%), Sosnowiec 

(liczba mieszkańców niższa o 42214, czyli 16,3%), Bytom (mieszkańców mniej o 33057 

osób, czyli 15,7%), Gliwice (liczba mieszkańców niższa o 26191, czyli 12,3%), Ruda Śląska 

(liczba mieszkańców niższa o 25341, czyli 15,1%) oraz Chorzów (liczba mieszkańców niższa 



o 22993 osoby, czyli 17,1% - to najwyższy odsetek w województwie śląskim), a więc 

największe miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W przypadku tych miast można 

wypadku mówić o depopulacji i kurczeniu się (w sensie demograficznym). 

Zgodnie z logiką suburbanizacji w miastach ulokowanych w atrakcyjnych rejonach 

na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego liczba mieszkańców wzrastała, choć nie 

równoważyło to spadku ludności największych miast województwa. Ów wzrost w latach 

1988-2011 dotyczy najczęściej miast małych i czasem średniej wielkości. Widoczny 

bezwzględny wzrost liczby ludności zanotowały: Lędziny (wzrost liczby ludności o 1571 

osób, czyli 10,5%), Bieruń (wzrost o 1499 osób, czyli 8,2%), Orzesze (wzrost liczby ludności 

o 1347 osób, czyli 7,4%). Z kolei największą dynamikę wzrostu ludności zanotowano w 

małych miastach: Strumieniu (wzrost o 22,1%, czyli 645 osób) oraz Wilamowicach (wzrost o 

12,7%, czyli 333 osoby). Wzrost liczby ludności notowały też niektóre gminy wiejskie 

korzystnie położone w okolicy zarówno największych miast województwa. W miastach, w 

których wzrastała liczba ludności związane to było najczęściej zarówno z dodatnim saldem 

migracji jak i dodatnim przyrostem naturalnym.  

Większość miast województwa śląskiego doświadcza procesu rozlewania się miasta 

polegającego na ekspansji miasta na tereny wiejskie. Wprawdzie proces ten nie zachodzi w 

takiej skali co w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 50. i 60, kiedy tworzyły się 

tamtejsze przedmieścia, ale jest widoczny szczególnie w dużych miastach, w których tereny 

zabudowane anektują obszary zielone lub dawne tereny wiejskie. Takie obszary stanowią 

atrakcyjny teren dla inwestorów prywatnych oraz firm deweloperskich, co powoduje 

powstawanie, najczęściej chaotycznej zabudowy o charakterze suburbialnym. Zjawisko to 

zachodzi także w granicach gmin miejskich i wiejskich położonych wokół dużych ośrodków 

miejskich (szczególnie wokół miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Częstochowy i 

Bielska-Białej). Suburbanizacja obserwowana jest w całej Polsce i niesie ze sobą określone 

skutki społeczne (wzrost kosztów dojazdu do pracy, separacja od życia miejskiego, realizacja 

marzeń o własnym domku z ogródkiem), infrastrukturalne (deficyt dróg dojazdowych na 

przedmieścia oraz braki w infrastrukturze edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, a czasem 

także handlowej), przestrzenne (anektowanie coraz większych obszarów pod zabudowę 

mieszkaniową), ekonomiczne (związane ze zmianą cen gruntów miejskich). Opisane zjawiska 

obserwowane są w całej Polsce i zgodne są z opisem stadiów urbanizacji29. 

                                                           
29 Por. K. Kajdanek, Suburbanizacja po polsku, Kraków 2012, wyd. NOMOS. 



Równolegle do procesu suburbanizacji, szczególnie w niektórych miastach rdzenia 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dochodzi do degradacji obszarów centralnych oraz 

starych dzielnic robotniczych. Bytomskie dzielnice Rozbark i Bobrek, będziński Grodziec (w 

jego przemysłowej części), katowickie Szopienice, rybnickie Boguszowice to kilka z 

problemowych pod względem społecznym i przestrzennym dzielnic w miastach województwa 

śląskiego. 

W ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku większość miast 

województwa śląskiego stała się ośrodkami o dominacji funkcji usługowej (w różnych 

sektorach). Takie zmiany niosą za sobą transformację tradycyjnych społeczności górniczych 

(lub przemysłowych) w bardziej zróżnicowane pod względem kulturowym społeczności. 

Funkcję przemysłową posiadają jedynie te ośrodki, najczęściej niewielkie, w których nadal 

działają duże zakłady przemysłowe lub kopalnie. Takim miastem są np. Lędziny (kopalnia 

„Ziemowit”), Jastrzębie-Zdrój (siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej i trzech działających 

kopalni).  

Na koniec 2012 roku w 71 miastach województwa śląskiego mieszkało 3579983 

osób (w całym województwie 4615870)30 wskaźnik urbanizacji wynosił 77,6%. Trzy 

największe pod względem liczby ludności miasta to Katowice 307,2 tys., Częstochowa 234,5 

tys. i Sosnowiec 213,5 tys. Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny zarówno liczba 

mieszkańców województwa śląskiego jak i liczby mieszkańców miast ma się obniżyć (tabela 

2). Jeżeli prognoza sprawdzi się to wskaźnik urbanizacji w 2035 roku w województwie 

śląskim będzie wynosił 76,2. 
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Wody podziemne 

 

Wody podziemne występują w skałach skorupy ziemskiej. Główna ich część 

pochodzi z infiltracji opadów atmosferycznych, podrzędnie z kondensacji pary wodnej oraz 

infiltracji wód powierzchniowych w skalne podłoże. Następuje stała wymiana wody 

pomiędzy atmosferą a hydrosferą, co jest wyrazem związku zachodzącego między wodami 

atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami cyklu krążenia  wody w 

przyrodzie są: opad, odpływ i parowanie. Jest to proces stały. W głębokich strukturach 

geologicznych występują również stagnujące reliktowe wody podziemne nie posiadające 

więzi hydraulicznej ze współczesnymi wodami atmosferycznymi. 

 

1. Warunki występowania i formowania się wód podziemnych oraz ich 

własności fizyko-chemiczne 

 

Infiltrująca woda atmosferyczna pod wpływem siły ciężkości przesącza się w głąb 

skorupy ziemskiej poprzez strefę aeracji do strefy saturacji. Tam napotyka warstwy 

przepuszczalne, podścielone warstwami wodoszczelnymi, i gromadzi się w nich tworząc 

warstwy (poziomy) wodonośne. W zależności od głębokości występowania wód 

podziemnych oraz ich rozmieszczenia w strukturach wodonośnych wyróżniamy: wody 

gruntowe o swobodnym zwierciadle oraz wody wgłębne i wody głębinowe (reliktowe) o 

napiętym zwierciadle wody 

Wodonośne utwory, zwane warstwami lub poziomami wodonośnymi, charakteryzują 

się zróżnicowanym wykształceniem litologicznym. Są to głównie piaski, piaskowce, 

wapienie, dolomity. Warstwy wodonośne są wzajemnie izolowane od siebie warstwami 

ilastymi. Warstwy wodonośne posiadają zdolność do gromadzenia i przewodzenia wód 

podziemnych. Wiąże się to z takimi właściwościami hydrogeologicznymi skał jak: 

• występowanie różnego typu próżni (pory, szczeliny i kawerny),  

• zdolność do przewodzenia wolnej wody pod wpływem siły grawitacji systemem 

komunikujących się ze sobą próżni. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie litologiczne skał wyróżniamy: wody porowe, wody 

szczelinowe, wody krasowe a także złożone wody porowo–szczelinowe oraz szczelinowo–

krasowe. 



W warstwach wodonośnych obserwuje się obniżającą się z głębokością zdolność do 

gromadzenia i przewodzenia wód podziemnych. Zjawisko to wiąże się z procesem kompakcji 

górotworu prowadzącym do zaciskania występujących w skałach por i szczelin pod wpływem 

ciśnień geostatycznych. 

Ruch wody podziemnej odbywa się głównie, pod wpływem sił grawitacji i zwany 

jest wówczas filtracją. Wody podziemne dążą do wyrównania ciśnień hydrostatycznych w 

granicach swego systemu hydraulicznego. Przepływ wód w systemie wodonośnym przebiega 

od obszaru jego zasilania do obszaru drenażu. 

W hydrostatycznym systemie przepływu wyróżnia się typy przepływów o ruchu: 

laminarnym, turbulentnym i mieszanym. W przypadku ruchu laminarnego przepływ wód 

odbywa się przy małych prędkościach  głównie w  porowych poziomach wodonośnych. Ruch 

turbulentny — burzliwy,  charakteryzuje się dużymi prędkościami i występuje w poziomach 

szczelinowo-krasowych. Ruch mieszany, często spotykany w warunkach naturalnych, łączy 

cechy ruchu laminarnego i turbulentnego. 

Przepływ wód w systemie wodonośnym odbywa się od obszaru zasilania, w zasięgu 

którego do poziomu wodonośnego infiltrują wody atmosferyczne, do obszaru drenażu, w 

ramach którego następuje wypływ wód podziemnych. Naturalną podstawę drenażu 

grawitacyjnych płytkich systemów wodonośnych stanowią doliny rzeczne. Drenaż 

antropogeniczny następuje przez ujęcia studzienne i wyrobiska górnicze. W  strukturach 

hydrogeologicznych ruch wody podziemnej odbywa się głównie pod wpływem ciśnień 

hydrostatycznych, natomiast na dużych głębokościach również pod wpływem ciśnień 

przejściowych do geostatycznych. Lokalnie może być on związany z procesami dyfuzji czy 

też osmozy.  

Wykształcenie litologiczne skał, głębokość i czas przebywania wód w ośrodku 

skalnym, kształtują  właściwości fizykochemiczne wód podziemnych. Skład rozpuszczonych 

substancji, w tym gazów, minerałów, substancji organicznych, kształtuje chemizm wód 

podziemnych (Macioszczyk, 1987; Słownik hydrogeologiczny, 2002). 

Woda podziemna krążąc w ośrodku skalnym mineralizuje się w różnym stopniu. 

Woda staje się złożonym roztworem charakteryzującym się obecnością gazów, jonów, 

koloidów i związków organicznych. Głównymi składnikami wód podziemnych są pierwiastki 

powszechnie występujące w wodach podziemnych. Są to C, O, S, Cl, Ca, Mg, Na, K. Do 

podrzędnych składników wód podziemnych zalicza się grupę pierwiastków występujących w 

wodach podziemnych w nieznacznych na ogół ilościach,  poniżej 1,0 mg/dm³. Są to między 

innymi takie pierwiastki jak: Fe, Mn, N, Al, I, Br, Ba, Sr, Si, substancje organiczne. 



Występujące lokalnie ich wysokie stężenia związane są głównie z  antropogenicznymi 

zanieczyszczeniami wód. 

Pierwiastki występujące we wodach są pochodzenia zarówno naturalnego jak i 

antropogenicznego. Podstawowymi właściwościami fizycznymi wód podziemnych są: 

przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność, gęstość i lepkość wody oraz jej 

temperatura. Zależą one od całokształtu warunków hydrogeologicznych i 

hydrogeochemicznych zbiornika wód podziemnych. 

Przydatność wód podziemnych do ich użytkowana określona jest przez  ich  jakość. 

Ocenę jakości ustala się poprzez obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy (Rozp. Min. 

Środ. 2008; Rozp. Min. Zdrowia 2010). Na skutek procesu dysocjacji następuje rozpad 

rozpuszczonych w wodzie substancji na jony. Skład jonowy wód, wyrażany jest w postaci 

anionów i kationów. Do głównych anionów zaliczamy jony: chlorkowy (Cl-), 

wodorowęglanowy (HCO3
-), siarczanowy (SO4

2-), natomiast do głównych kationów 

zaliczamy jony: sodowy (Na+), potasowy (K+), wapniowy (Ca2+) i magnezowy (Mg2+). 

Znajomość składu jonowego wód stanowi podstawę do stosowania klasyfikacji 

hydrochemicznych wód podziemnych. 

Ogólną mineralizację wód podziemnych kształtują rozpuszczone w niej substancje 

mineralne. Na podstawie ogólnej  mineralizacji wody podziemne dzielimy umownie na wody:  

• słodkie – zwykłe (poniżej 1,0 g/dm³),   

• półsłodkie (1 – 3 g/dm³),  

• słonawe (3 - 10 g/dm³),  

• słone 10 – 35 g/dm³ ),  

• solanki (powyżej 35 g/dm³).  

Ogólna mineralizacja wód oraz stężenia poszczególnych jonów i wzajemne proporcje stężeń 

zmieniają się w wodach podziemnych w różnych hydrochemicznych strefach ich 

występowania w zbiorniku wodnym. 

 

2. Środowisko hydrogeologiczne wód podziemnych na obszaze 

województwa śląskiego 

 

Województwo Śląskie posiada powierzchnię 12 334 km2  i jest położone w zasięgu 

fizyczno–geograficznych podprowincji: Wyżyny Śląsko–Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej 

oraz Północnego Podkarpacia i Karpat Zachodnich. Przez opisywany obszar przechodzi dział 



wód powierzchniowych I rzędu Wisły-Odry. Położenie obszaru w strefie wododziałowej 

wpływa na jego środowisko wodne, które zwłaszcza w zasięgu Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, charakteryzuje się małą zasobnością wodną. 

 

Rys. 1. Pozycja obszaru województwa śląskiego na tle jednostek alpejskiego kompleksu 
strukturalnego (według A. Kotasa, 1985, wersja uzupełniona, w: A. Różkowski, 2008). 1 – granica 

opisywanego obszaru; 2 – granica GZW; 3 – granica województwa śląskiego; 4 –granica państwa; 5 
– subregion hydrogeologiczny; 6 – pliocen pokrywy platformy paleozoicznej; 7 – miocen zapadliska 
przedkarpackiego; 8 – mezozoik i kenozoik Karpat zewnętrznych: A–płaszczowina podśląska, śląska 
i przedmagurska, B–płaszczowina magurska; 9÷12 – mezozoik pokrywy platformy paleozoicznej: 9–

kreda, 10–jura, 11–trias, 12–młodszy paleozoik platformy paleozoicznej. 



 

Rys. 2. Regiony hydrogeologiczne i Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)  (w: A. Różkowski, 
2008). 1 – granica państwa; 2 – opisywany obszar; 3 – granica województwa śląskiego; 4 – granice 

GZW; stratygrafia i zasięg GZWP: 5 – czwartorzędowe, 6 – neogeńsko-czwartorzędowy, 7 – 
neogeńsko-paleogeńsko-kredowe (flisz), 8 – górnokredowy, 9 – górnojurajski, 10 – 

środkowojurajski, 11 – triasowe; 12 – numer GZWP; 13 – regiony hydrogeologiczne wód zwykłych: 
XI – nidziański, XII – śląsko-krakowski, XIII – przedkarpacki, XIV – karpacki. 

  



Obszar województwa śląskiego charakteryzuje się dużą zmiennością środowiska 

przyrodniczego, co wpływa na zróżnicowanie jego warunków hydrogeologicznych (A. 

Różkowski, 2008). Dotyczy to przede wszystkim budowy geologicznej  oraz warunków 

fizjograficznych.  

Obszar województwa śląskiego, uwzględniając jego budowę geologiczno-

strukturalną, mieści się w zasięgu masywu brunovistulicum i masywu małopolskiego (Buła, 

Żaba, 2005). Opisywany obszar został uformowany strukturalnie w czasie orogenezy 

waryscyjskiej i następnie przebudowany w czasie orogenezy alpejskiej. W jego zasięgu 

występują młode alpejskie struktury: Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego na południu, oraz 

młodopaleozoicznego bloku epiwaryscyjskiego i monokliny śląsko–krakowskiej w północnej 

części. W skrajnie północno–wschodniej części położony jest fragment niecki nidziańskiej 

(Rys. 1). W profilu geologicznym opisywanego obszaru występują utwory od prekambru do 

czwartorzędu włącznie, o zróżnicowanej miąższość i wykształceniu litologicznym. Miąższość 

skał osadowych dochodzi  lokalnie do ok. 10 tys. m.  

Obszar województwa śląskiego, zgodnie z ogólnym hydrogeologicznym podziałem 

regionalnym Polski (Paczyński, 1980), mieści się w zasięgu prowincji platformy środkowo 

europejskiej, w regionie basenu niemiecko–polskiego. Fragmentarycznie w części 

południowej znajduje się w prowincji alpejskiej, podregionie Karpat zewnętrznych. W profilu 

hydrogeologicznym rozpatrywanego obszaru występują piętra wodonośne od czwartorzędu 

do kambru włącznie. Występują w nich kompleksy i poziomy wodonośne poprzedzielane 

izolującymi kompleksami i poziomami skalnymi, słabo lub praktycznie nieprzepuszczalnymi 

(Tab. 1). 

Piętro lub poziom wodonośny Kompleks lub poziom izolujący 
 Gliny zwałowe, deluwia, iły zastoiskowe 

czwartorzędowe 
Piętro triasowe: dolomity, wapienie – 
subregion I (blok Bytomia) 

 

 Iły dolnego triasu, lokalnie permu – 
subregion I; iły i iłowce neogenu morskiego 
(baden) – subregion II (blok centralny i blok 
Cieszyna) 

Piętro neogeńsko – paleogeńsko – kredowe 
(flisz): spękane piaskowce i mułowce w 
stropie kompleksu fliszowego; występowanie 
lokalne w strefie nasunięcia karpackiego – 
subregion II (blok centralny i blok Cieszyna) 

 

 Iłowce i mułowce fliszu karpackiego oraz iły 
neogenu autochtonicznego; występowanie 
lokalne w strefie nasunięcia karpackiego – 



subregion II (blok centralny i blok Cieszyna) 
 

Poziom wodonośny karbonu górnego 
(produktywnego): piaskowce i zlepieńce 
kompleksów wodonośnych serii 
litostratygraficznych: KSP, SM, GSP, SP 

 

 Iłowce i mułowce spągowych ogniw namuru 
A i wizenu górnego 

Wapienie i dolomity serii węglanowej 
karbonu dolnego (wizenu) oraz dewonu 
górnego i środkowego 

 

 Iłowce i mułowce dewonu dolnego 
Piaskowce i zlepieńce dewonu dolnego i 
piaskowce kambru 

 

Tab. 1. Piętrowość wód podziemnych w górnośląskim basenie sedymentacyjnym (według A. 
Różkowski, E. Zawadzka, 2009). 

 

Rozwój hydrogeologiczny obszaru województwa śląskiego związany jest z 

działalnością górotwórczą przebiegającą w historii geologicznej tego obszaru. W efekcie 

ruchów górotwórczych następowała cykliczność procesów geologicznych i związanych z 

nimi procesów hydrogeologicznych: elizyjnych i infiltracyjnych. Wpływały one na 

przebudowę systemów przepływu wód oraz przeobrażenie warunków hydrogeochemicznych i 

geotermicznych kształtując w efekcie końcowym obecne warunki hydrogeologiczne  obszaru 

(Oszczypko 1981, A. Różkowski, 2008).  

W zasięgu województwa śląskiego jest położona aglomeracja miejsko – 

przemysłowa Górnego Śląska, która stanowi jeden z najbardziej uprzemysłowionych 

obszarów w Europie. Rozwój uprzemysłowienia obszaru należy wiązać  z występowaniem i 

eksploatacją na obszarze województwa złóż węgla kamiennego, rud oraz |surowców skalnych. 

Działalność górnicza w zasięgu GZW ma kilkuset letnią tradycję (A. Różkowski, 2008). 

Obecnie eksploatacja górnicza jest znacznie zredukowana. Długotrwała eksploatacja górnicza 

i związany z nią drenaż górotworu spowodowały zasadnicze zmiany warunków 

hydrogeologicznych w GZW w zasięgu obszarów w których występują złoża. Dotyczy to 

zwłaszcza drenażu górotworu, zmian układu pola hydrodynamicznego i degradacji jakości 

wód. Największe zmiany w środowisku wód podziemnych karbonu produktywnego i jego 

nadkładu wprowadziła eksploatacja  głębinowa złóż węgla kamiennego (Wilk red., 2003). 

Kopalnie węgla prowadzą eksploatacje na głębokościach  270 – 1160 m pompując 489 m³  

/min wód o mineralizacji w granicach od 0,5 do 372 g/dm³. Pod wpływem drenażu 

górniczego znajduje się  ok. 1720 km² powierzchni zagłębia. 



Kopalnie rud cynku i ołowiu prowadziły i w nieznacznym stopniu prowadzą 

eksploatację w utworach węglanowych triasu na głębokościach 80 – 200 m. Z wyrobisk 

górniczych w rejonie Bytomia i Trzebini pompuje się ok. 56 m3 /min wody o mineralizacji 

0,5 – 2,7 g/dm³, głównie są to jednak wody słodkie. Eksploatacja podziemna złóż rud żelaza 

w utworach jury jest obecnie całkowicie zaniechana. Podstawowe znaczenie w drenażu 

górotworu w odniesieniu do kopalń odkrywkowych posiadają piaskownie zlokalizowane w 

dolinach kopalnych plejstocenu. Prowadzą one eksploatacje na głębokościach 20 – 30 m i 

pompują łącznie 137 m³/min wód o mineralizacji  ok. 0.6 g/dm³. 

W wyniku aktywnego uprzemysłowienia i urbanizacji na terenie GZW utworzyły się 

liczne: punktowe, liniowe i wielkopowierzchniowe ogniska antropogenicznych 

zanieczyszczeń. Oddziałują one negatywnie na środowisko wodne, w tym również  na skład 

chemiczny i jakość wód podziemnych. 

Prowadzone  badania hydrochemiczne i izotopowe wykazały, iż w strukturach 

geologicznych położonych w zasięgu województwa śląskiego występuje pionowa i regionalna  

strefowość hydrodynamiczna i hydrochemiczna (Pluta, Zuber 1995, A. Różkowski 2008, J. 

Różkowski, A. Różkowski 2010). Przyjmuje się, zgodnie z wynikami badań Toth‘a (1995), iż 

wody podziemne w głębokich strukturach geologicznych znajdują się w więzi hydraulicznej. 

Pionową strefowość hydrodynamiczną określają kolejno występujące strefy aktywnej i 

utrudnionej wymiany wód oraz najniżej położonej strefie stagnacji wód podziemnych. W 

naturalnym środowisku hydrogeologicznym wody podziemne są zawsze, w różnym stopniu, 

nasycone gazami, tworząc układ równowagi wodno-gazowej. Ze strefowością 

hydrodynamiczną powiązana jest strefowość gazowa wód określona w przypadku badanych 

struktur zagłębia górnośląskiego strefami: azotową, azotowo – metanową, metanową i 

metanowo – azotową (A. Różkowski, Zawadzka, 2009). Strefowość hydrochemiczna 

charakteryzuje się zmianami mineralizacji i składu chemicznego wód wzdłuż dróg krążenia 

wód. Zaznacza się ogólna tendencja wzrostu mineralizacji wód z głębokością ich 

występowania niezależnie od wieku utworów, oraz zmiany składu jonowego wód  zgodnie  z 

sekwencją HCO3 – SO4 - Cl. W profilu hydrogeologicznym badanych basenów 

sedymentacyjnych obok współczesnych wód infiltracyjnych występują wody reliktowe, 

głównie paleoinfiltracyjne, różnych cykli hydrogeologicznych oraz w utworach miocenu 

również wody synsedymentacyjne. Strefę przejściową między tymi genetycznie różnymi 

wodami tworzy strefa wód mieszanych, powstała wskutek mieszania się współczesnych wód 

infiltracyjnych z wodami reliktowymi. W basenach sedymentacyjnych górnośląskiego 

zagłębia strefowość hydrochemiczna rozpoznana została do głębokości ok. 3100 m (A. 



Różkowski, 2008). Rozpoznana strefowość zaznacza się przejściem wód typu HCO3–Ca–Mg 

do wód typu HCO3–SO4–Ca–Mg przy mineralizacji zmiennej od 0,3 do kilku g/dm³, poprzez 

wody o typach SO4–Na i SO4–Cl–Na o  mineralizacji do 5 – 10 g/dm³ do wód typu Cl–Na i 

Cl-Na–Ca w przypadku wód silnie mineralizowanych i solanek. Głębokość zasięgu 

poszczególnych stref w basenach sedymentacyjnych jest zróżnicowana i uzależniona przede 

wszystkim od ich budowy geologicznej i aktywności oddziaływania górniczej eksploatacji. 

Podziemnej eksploatacji górniczej, prowadzonej w przypadku kopalń węgla 

kamiennego maksymalnie do głębokości ok. 1160 m, towarzyszą  bowiem zawały, spękania i 

odprężenia górotworu, powodujące zwiększenie przepuszczalności skał, jak również 

drenowanie górotworu oraz łączenie różnych poziomów wodonośnych na skutek przerwania 

warstw izolujących. Powyższe procesy spowodowały ukształtowanie się w rejonach 

eksploatacji górniczej głębokich stref obniżonych ciśnień piezometrycznych wód i obniżonej 

ich mineralizacji.  

Badania prowadzone w zasięgu bloku górnośląskiego wykazały, iż 

charakterystyczny dla basenów sedymentacyjnych trend wzrostu mineralizacji wód z 

głębokością, w zagłębiu górnośląskim może być  zaburzony przez geogeniczne i 

antropogeniczne ujemne i dodatnie anomalie, a nawet inwersje hydrochemiczne (A. 

Różkowski, 2008). Anomalne obniżenie mineralizacji wód w stropowych ogniwach karbonu 

spowodowane drenażem górniczym zaobserwowano m.in. w północno-wschodniej  części 

zagłębia, zaś anomalne podwyższenie mineralizacji wód  związane z procesem ascenzji  wód 

stwierdzono wzdłuż regionalnych stref uskokowych. Najwyższą dodatnią anomalie 

hydrochemiczną, zaznaczającą się wzrostem mineralizacji wód do 372 g/dm3, stwierdzono  w 

sąsiedztwie trzeciorzędowego złoża soli w rowie Zawady. 

Różna budowa geologiczna struktur geologicznych ma również wpływ na 

różnicowanie  się ich pola geotermalnego (Karwasiecka, 1980). Strop  wód geotermalnych 

(temp. 20oC) występuje na głębokościach od ok. 500 do 700 m. 

 

3. Użytkowe wody podziemne województwa śląskiego 

 

Badania użytkowych wód podziemnych dotyczą: zwykłych wód pitnych oraz wód 

leczniczych i termalnych. Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną słodkich wód 

podziemnych Polski (Paczyński red., 1995) wody zwykłe na obszarze województwa śląskiego 

występują w czterech regionach hydrogeologicznych: nidziańskim, śląsko-krakowskim, 



przedkarpackim i fragmentarycznie karpackim (Rys. 2). Warunki do gromadzenia się i 

przewodzenia wód zwykłych są odmienne w poszczególnych regionach ze względu na 

zróżnicowaną budowę geologiczno-strukturalną regionów.  

Wody zwykłe w regionie niecki nidziańskiej występują w węglanowych utworach 

kredy górnej i piaszczysto – marglistych utworach kredy środkowej oraz czwartorzędu. 

Śląsko-krakowski region hydrogeologiczny składa się z dwóch podregionów: monokliny 

śląsko-krakowskie oraz cokołu platformy epiwaryscyjskiej. Zbiornikami wód zwykłych w 

pierwszym podregionie są utwory triasu, jury i czwartorzędu natomiast w drugim podregionie 

utwory karbonu i czwartorzędu. Region przedkarpacki obejmuje neogeńskie struktury 

zapadliskowe. Zbiorniki wód zwykłych występują tu w utworach  czwartorzędowych. Region 

karpacki obejmuje obszar nasuniętych na autochtoniczne podłoże utworów fliszu neogeńsko-

paleogeńsko-kredowego. Zbiorniki zwykłych wód podziemnych występują w utworach fliszu 

i czwartorzędu.  

Badania prowadzone w zasięgu rozpatrywanych regionów hydrogeologicznych 

umożliwiły wydzielenie w ich zasięgu użytkowych poziomów wód podziemnych (UPWP) (A. 

Różkowski, Chmura, Siemiński red., 1997). W ramach UPWP wyznaczono  główne zbiorniki 

wód podziemnych (GZWP) charakteryzujące się najkorzystniejszymi warunkami 

hydrogeologicznymi. Studnie odwiercone w ich zasięgu charakteryzują się wydatkami 

powyżej 70 m³/h,  a jakość pompowanych  wód spełnia warunki określone dla wód pitnych. 

Charakterystyka hydrogeologiczna GZWP z uwzględnieniem zasobów wód podziemnych 

przedstawiona jest w tabeli 2. Ustalone zasoby odnawialnych wód użytkowych  GZWP w 

zbiornikach wykorzystywanych przez gospodarkę wodną województwa kształtują się w 

wysokości 1249 mln m³/rok. Jak wynika z przytoczonych danych podstawowe znaczenie dla 

gospodarki wodnej województwa posiadają węglanowe zbiorniki wód szczelinowych i 

szczelinowo-krasowych jury górnej i triasu środkowego i dolnego.   

Jakość i ilość wód użytkowych w wydzielonych GZWP jest jednak lokalnie 

zagrożona na skutek oddziaływania antropopresji. Obecny stan zanieczyszczenia wód 

podziemnych i ich zagrożenie ze strony potencjalnych ognisk zanieczyszczeń powodują 

konieczność ustalenia strategii ochrony użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 

Wyznacza się obszary najwyższej ochrony (ONO), wysokiej ochrony (OWO) i obszary 

zwykłej ochrony (OZO). 

Celem rozpoznania oraz kontroli jakości i ilości wód podziemnych, jak również 

celem śledzenia wpływu ognisk zanieczyszczeń na hydrosferę podziemną, prowadzony jest 

monitoring wód podziemnych (Witkowski, 1997). Wody swoiste o właściwościach 



leczniczych występują na obszarze całego województwa śląskiego w strefie utrudnionej 

wymiany i w strefie stagnacji hydrodynamicznej (A. Różkowski, 2008). W utworach neogenu 

potencjalnie możliwe są do ujęcia zmineralizowane wody jodobromkowe oraz siarczkowe. 

Występowanie kilkugramowej mineralizacji wód siarczkowych związane jest z 

występowaniem serii osadów chemicznych neogenu. Optymalne perspektywy ujęcia solanek 

jodkowo-bromkowych występują w warstwach dębowieckich w zapadlisku przedkarpackim. 

Solanki charakteryzują się  zawartościami jodu w granicach od 7,5 do 87,5 mg/dm³  oraz 

zawartością bromu od 47 do 668 mg/dm³ . 

W zasięgu triasowej jednostki hydrogeologicznej Lubliniec – Myszków w utworach 

wapienia muszlowego występują słabo mineralizowane (0,5 g/dm3) swoiste wody fluorkowe 

o stężeniach fluoru w granicach 2,0 mg/dm3. W utworach paleozoicznych występują swoiste 

wysoko mineralizowane wody reliktowe jodkowo-bromkowe. Wody te charakteryzują się 

znaczącymi stężeniami składników swoistych: jodu, bromu, fluoru, boru. Maksymalne 

stężenie jodków dochodzą do 48 mg/dm³, a bromków do 586 mg/dm³ .  

Aktualnie w zasięgu województwa śląskiego występują dwa czynne uzdrowiska: 

Goczałkowice Zdrój i Ustroń. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój wykorzystuje do celów 

leczniczych solanki jodkowo-bromkowe ujmowane z utworów karbonu, natomiast w drugim 

z uzdrowisk ten sam typ wód leczniczych eksploatowany jest z utworów dewonu. 

Wody geotermalne na obszarze województwa śląskiego rozpoznawane były w 

rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzone badania wskazują, iż w 

zasięgu tego obszaru optymalnymi zbiornikami tych wód mogą być utwory warstw 

dębowieckich (neogen), krakowskiej i górnośląskiej serii piaskowcowej  karbonu górnego 

oraz lokalnie paleozoiczne serie utworów węglanowych karbonu i dewonu (A. Różkowski, 

2008). Temperatury wód wzrastają z głębokością od 20oC do ok. 100oC w interwale 

głębokości od 500 do 3000 m. Wydajności poziomów wodonośnych są jednak niskie i maleją 

radykalnie z głębokością. W świetle obecnego rozpoznania hydrogeologicznego struktury 

hydrogeologiczne zagłębia są mało perspektywiczne do ujmowania wód geotermalnych 

otworami wiertniczymi. Obiecujące wyniki dały natomiast badania możliwości wykorzystania 

do celów grzewczych wód z czynnych i likwidowanych głębokich kopalń węgla 

(Karwasiecka i inni, 2005). Temperatury wód z głębokich poziomów eksploatacyjnych 

mieszczą się bowiem w granicach 20°–35°C. 

Lp. Nazwa i numer 
zbiornika 

Wiek utworów 
wodonośnych 

Powierzchnia 
[km²] 

Zasoby 
dyspozycyjne 
[tys. m³/dobę] 

1 Rzeki Małej Panwi (328) Q 158 156 



2 Kłodnica (331) Q 70 37 
3 Dąbrowa Górnicza (455) Q 21 46 
4 Biskupi Bór (453) Q 75 108 
5 Pszczyna-Żory (346) Q 73 17 
6 Rybnik (345) Q 60 8 
7 Rzeki Górnej Wisły 

(347) 
Q 99 13 

8 Rzeki Skawy (444) Q 86 17 
9 Rzeki Soły (446) Q 116 15 

10 Doliny rzeki Białej (448) Q 22 3 
11 Doliny rzeki Wisły (347) Q 35 14 
12 Subniecka 

kędzierzyńsko-
głubczycka (332) 

QN 721 60,0 

13 Warstw Godula (348) 
(Beskid Śląski) 

N, P, Cr 410 8,5 

14 Warstw Godula (447) 
(Beskid Mały) 

N, P, Cr 256 8,0 

15 Warstw Magura (445) 
(Babia Góra) 

N, P, Cr 763 25,5 

16 Niecka Miechowska 
(409) 

Cr3 1300 191 

17 Częstochowa W (325) J2 848 120 
18 Częstochowa E (326) J3 2900 910 
19 Lubliniec-Myszków 

(327) 
T1,2 1729 312 

20 Gliwice (330) T1,2 392 107 
21 Bytom (329) T1,2 250 165 
22 Chrzanów (452) T1,2 262 82 
23 Olkusz-Zawiercie (454) T1,2 732 391 

Tab. 2. Charakterystyka hydrogeologiczna GZWP występujących w obszarze województwa 
śląskiego (wg L. Skrzypczyka, 2003, uaktualniona przez A. Różkowski, 2008). 
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Wody powierzchniowe 

 

Rys. 1. Wody powierzchniowe w województwie ślaskim.jpg|300px|thumb|right|Rys. 1. Wody 
powierzchniowe w województwie śląskim: 1 – europejski dział wodny, 2 – dział wodny I rzędu, 3 – 

cieki powierzchniowe, 4 – zbiorniki wodne, 5 – granica województwa śląskiego, 6 – dorzecze 
Dunaju (zlewisko Morza Czarnego), 7 – dorzecze Odry (zlewisko Morza Bałtyckiego), 8 – dorzecze 

Wisły (zlewisko Morza Bałtyckiego).  
 



Współczesny układ sieci rzecznej jest wynikiem wielu procesów geomorfologiczno-

geologicznych. Województwo śląskie odznacza się znacznym zróżnicowaniem 

topograficznym, co bezpośrednio wpływa na urozmaicenie powierzchniowej sieci 

hydrograficznej (rys. 1). Położenie w strefie krajobrazu staroglacjalnego decyduje o 

stosunkowo nikłym udziale wód w powierzchni ogólnej obszaru, tym niemniej urozmaicenie i 

wzrost powierzchni wodnej zapewniła wielowiekowa działalność o charakterze 

antropogenicznym, której skutkami jest wiele sztucznych elementów powierzchniowej sieci 

hydrograficznej. Obszar województwa znajduje się w zlewisku Oceanu Atlantyckiego, a 

konkretnie zlewisk dwóch mórz śródziemnych: Bałtyckiego i Czarnego. Grunty pod wodami 

powierzchniowymi na obszarze województwa śląskiego łącznie zajmują 18 462 ha, co 

stanowi zaledwie 1,5% jego powierzchni1. 

 

1. Działy wodne i podział hydrograficzny 

 

Przez teren województwa śląskiego przebiega z południa na północ dział wodny 

między dorzeczami Wisły i Odry, należącymi do zlewiska Morza Bałtyckiego. Wisła oraz jej 

dopływy odwadniają tereny o powierzchni około 5459,9 km² (44,3% powierzchni 

województwa), natomiast dorzecze Odry w granicach województwa śląskiego zajmuje 6848,9 

km², co stanowi około 55,5% jego powierzchni. Pozostałe tereny należą do dorzecza Dunaju – 

odwadniane są za pośrednictwem Czadeczki i jej dopływów do Morza Czarnego. 

Powierzchnia zlewni Czadeczki na terenie Polski wynosi 24,3 km². W południowej części 

województwa (na wschód i północ od Istebnej), dział wodny I rzędu stanowią wzniesienia 

Beskidu Śląskiego, a linię tą wyznaczają: Koczy Zamek (846 m n.p.m.), Tyniok (891 m 

n.p.m.), Ganczorka (909 m n.p.m.), Karolówka (931 m n.p.m.), Beskidek (795 m n.p.m.), 

Mrózków (816 (891 m n.p.m.) oraz Kiczory (990 m n.p.m.). Następnie na odcinku nieco 

ponad 10 km linia rozdzielająca dwa największe dorzecza w Polsce pokrywa się z granicą 

państwową pomiędzy Polską i Republiką Czeską. Ponownie na teren województwa śląskiego 

opisywany dział wodny wkracza w okolicy szczytu Małej Czantorii i biegnie dalej na północ, 

z niewielkimi odchyleniami w kierunku zachodnim i wschodnim. Na wielu odcinkach 

środkowej części województwa śląskiego utożsamianego z Wyżyną Śląską z uwagi na 

znaczne zaburzenia pierwotnego ukształtowania terenu oraz wysoki stopień zabudowy 

obszaru, dział wodny ma charakter niepewny i linia ta jest trudna do wyznaczenia a na 

                                                           
1 Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2012, Katowice 2012, s. 84. 



niektórych odcinkach praktycznie niemożliwa2. W wyniku osiadania terenu oraz rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej nastąpiły wyraźne zmiany przebiegu działu wodnego. Tym niemniej 

można stwierdzić, że na tym terenie od południa strefa wododziałowa przebiega przez obszar 

Rowu Kłodnicy, następnie przebiega po kulminacjach Wzgórz Kochłowickich, a dalej kieruje 

się na Obniżenie Kochłówki oraz Wzgórza Chorzowskie, następnie wkracza na Wyżynę 

Miechowicką i Siemianowicką3. Po opuszczeniu Wyżyny Śląskiej dział wodny wyraźnie 

skręca na wschód, w kierunku Zawiercia. Na krótkim odcinku rozgraniczającym zlewnie 

Brynicy i Małej Panwi, z uwagi na podmokły charakter terenu, ma on przebieg niepewny. 

Następnie linia rozgraniczająca dorzecze Wisły i Odry przybiera generalnie kierunek 

południkowy, a na północ od Koniecpola opuszcza tereny województwa śląskiego. Na 

odcinku tym występuje wiele podmokłych miejsc, zwykle z siecią rowów melioracyjnych. Na 

tego typu terenach funkcjonują tzw. bramy w dziale wodnym, są to miejsca, w których ciek, 

kanał lub rów, przecinają topograficzny dział wodny. 

Przez województwo śląskie przebiega również europejski dział wodny między 

zlewiskiem Morza Bałtyckiego i zlewiskiem Morza Czarnego. Europejski dział wodny 

wyznaczają kulminacje Beskidu Żywieckiego, które w województwie śląskim jednocześnie 

stanowią granicę państwową pomiędzy Polską i Słowacją. Do zlewiska Morza Czarnego 

należy niewielki fragment znajdujący się w południowej części województwa (na południe od 

Istebnej), odwadniany przez Czadeczkę wraz z Krężelką. Potok Czadeczka wypływa ze 

źródeł usytuowanych w Koniakowie-Wyźrana na południowo-zachodnich stokach góry 

Ochodzitej. Początkowo płynie na zachód, a po około 4 km skręca łagodnym łukiem w 

kierunku południowym. W swym górnym i środkowym biegu Czadeczka przejmuje wody 

wielu uchodzących do niej bezimiennych potoków, zarówno z prawej jak i z lewej strony. Ich 

długość najczęściej osiąga kilkaset metrów a najdłuższe nieco przekraczają granicę 1 km. 

Dopiero w dolnym odcinku do Czadeczki uchodzą prawobrzeżne Potoki: Słowiokowski i 

Bilkowski a także lewobrzeżny Potok Gorzałków. Zaledwie na około kilometr przed 

opuszczeniem granic Polski do Czadeczki z lewej strony uchodzi największy jej dopływ 

Krężelka. Wypływa ona ze źródeł zlokalizowanych w rejonie tzw. Kiczorek Śląskich. 

Podobnie jak Krężelka także i Czadeczka na całej swej długości przejmuje wody wielu 

                                                           
2 Podział hydrograficzny Polski. Część II. Mapa 1:200 000, Warszawa 1980. 
3 C. Karaś-Brzozowska, Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 
Warszawa 1960, s.218. 



krótkich, bezimiennych potoków. Z bardziej znaczących dopływów należy wymienić 

lewobrzeżny Potok Sołowy oraz prawobrzeżny Mały i Wielki Potok4. 

 

2. Cieki powierzchniowe 

 

 

Fot. 1. Zbiorniki wodne zasilane wodą wywierzysk w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach (fot. M. 
Rzętała).JPG|300px|thumb|right|Fot. 1. Zbiorniki wodne zasilane wodą wywierzysk w Dąbrowie 

Górniczej Strzemieszycach (fot. M. Rzętała). 
 

Na terenie województwa śląskiego znajdują się źródła Wisły, a w całości można je 

uznawać za obszar źródłowy wielu cieków zasilających Wisłę (np. Biała, Soła, Pszczynka, 

Przemsza, Pilica) i Odrę (Olza, Ruda, Kłodnica, Mała Panew, Liswarta, Warta). W 

południowej części omawianego obszaru występują najczęściej niewielkie źródła 

zwietrzelinowe o dużych wahaniach wydajności z okresowym zanikiem wypływu. Średnie 

wydajności oscylują zazwyczaj w granicach 0,1-0,5 l/s, wyjątkowo spotyka się źródła o 

wydajności do kilku l/s. Są to najczęściej źródła stokowe i zboczowe o mineralizacji w 

granicach 50-400 mg/l. Rzadziej występują źródła szczelinowe, które cechują się zazwyczaj 
                                                           
4 Mapa hydrograficzna, arkusz Wisła. M-34-86-B, Warszawa 2003. 



niewielkimi wydajnościami (do 1 l/s). Zasilane są wodami szczelinowymi litych skał podłoża. 

Tego typu źródła posiada Wisła oraz wiele jej dopływów. W przypadku największych rzek 

obfitość wód źródlanych jest nieco większa. Są to zarówno źródła spływowe, w których 

wypływ następuje w wyniku działania siły ciężkości oraz źródła podpływowe 

wyprowadzające wody podziemne będące pod ciśnieniem hydrostatycznym. Cechą 

charakterystyczną tych terenów jest obecność wypływów wód podziemnych w postaci młak i 

wycieków, które biorą początek z utworów pokrywowych (rumosz, zwietrzelina). W głównej 

mierze występują na spłaszczeniach stoków i zboczy. Wydajności są bardzo zmienne w 

czasie, a warunkują je opady deszczu i zasilanie z topniejącej pokrywy śnieżnej. Zasadniczo 

ich średnie wydajności nie przekraczają 0,5 l/s5. W środkowej części województwa śląskiego, 

ze względu na znaczne przekształcenia powierzchni terenu, źródła występują głównie na 

obszarze mezoregionu Garb Tarnogórski. Dominują tu źródła podzboczowe, zboczowe i 

korytowe. Wydajności są większe niż w Beskidach i wynoszą od 1 do 10 l/s, a niekiedy nawet 

kilkadziesiąt l/s. Mineralizacja osiąga 350–600 mg/l. Jednym z najbardziej wydajnych na tym 

terenie jest wywierzysko (źródło krasowe) zlokalizowane w Strzemieszycach Wielkich  

(fot. 1), które charakteryzuje się wypływem osiągającym w roku średnio blisko 60 l/s6. 

W północnej części województwa śląskiego, źródła są mniej liczne niż w Beskidach, a zasięg 

ich występowania przeważnie ogranicza się do dolin rzecznych rozcinających wodonośne 

skały węglanowe. Przeważają źródła spływowe, ale dosyć często spotykane są również te o 

cechach podpływowych. Na opisywanym obszarze okresowo funkcjonują także krasowe 

źródła lewarowe. Wydajność źródeł w tej części województwa śląskiego jest bardzo 

zróżnicowana – zasadniczo waha się w szerokim zakresie od 1 do 100 l/s, a mineralizacja w 

granicach 80–460 mg/l ulega znacznym zmianom. Najbardziej obfite naturalne wypływy 

drenujące wody podziemne to źródła krasowe (wywierzyska). Ich wydajność przekracza 100 

l/s, a w przypadku źródła położonego w Siamoszycach stwierdzono wypływ osiągający nawet 

350 l/s7. Z tego typu źródeł początek biorą m.in. Warta, Przemsza oraz Pilica. 

Ubóstwo zasobów wód powierzchniowych w województwie śląskim ma swe 

uzasadnienie w warunkach naturalnych typowych dla strefy wododziałowej. Wisła na 

obszarze województwa otrzymuje głównie dopływy z lewej strony, prawobrzeżne są mniej 

liczne. Na odcinku od źródeł do zbiornika w Goczałkowicach z ważniejszych dopływów 

                                                           
5 E. Bajkiewicz-Grabowska, Źródła. Geografia fizyczna Polski, Warszawa 2005, s. 141-142. 
6 W. Smolarek, Charakterystyka hydrologiczna wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich na 
Wyżynie Śląskiej oraz propozycja ochrony jego wód, Łódź 2007, s. 312-319. 
7 W. Chełmicki, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-
2000, Kraków 2001, s. 28-94. 



należy wymienić jedynie Brennicę oraz Knajkę. Poniżej Goczałkowic do Wisły uchodzą 

prawostronne dopływy Iłownica z Wapienicą oraz Biała, a poza granicami województwa Soła 

z Koszarawą i Żylicą, która odwadnia południową część województwa śląskiego. Głównymi 

lewymi dopływami Wisły na tym odcinku są: Pszczynka z Korzeńcem, Gostynka z Mleczną 

oraz Przemsza powstająca z połączenia Białej i Czarnej Przemszy, do której uchodzi m.in. 

Brynica z Rawą. Połączenie Czarnej i Białej Przemszy to miejsce o historycznym znaczeniu 

nazywane Trójkątem Trzech Cesarzy, gdzie istniały dawniej międzynarodowe przejścia 

graniczne, komory celne, liczne obiekty handlowe, a w okolicach współczesnych 

sosnowieckich ulic Portowej, Marynarskiej, Rybackiej, Żeglarskiej, Plażowej oraz 

mysłowickiej ulicy Promenada istniał port rzeczny8. Z kolei północno-wschodni sektor 

województwa odwadniany jest przez Pilicę, która zasila Wisłę poza granicami województwa. 

Odra (fot. 2) przez województwo śląskie przepływa tylko na niewielkim odcinku w 

zachodniej jego części. Tam też uchodzą do niej prawobrzeżne dopływy: Olza z Piotrówką, 

Szotkówką i Lesznicą, Ruda z Suminą oraz z lewej strony Psina. Pozostałe rzeki 

odwadniające zachodnią i północną część województwa śląskiego uchodzą do Odry poza jego 

granicami. Wraz z biegiem Odry z ważniejszych są to: Bierawka, Kłodnica z Bytomką, 

Dramą i Potokiem Toszeckim, Mała Panew z Stołą i Lublinianką oraz Warta z licznymi 

dopływami, z których największy na terenie województwa śląskiego to Liswarta. 

 

Fot. 2. Naturalne rozlewiska Odry w Bramie Morawskiej (fot. M. Rzętała). 

                                                           
8 Z. Studencki, M. Węcel, Trójkąt Trzech Cesarzy na dawnej widokówce, Sosnowiec 2008, s. 120. 



 

Fot. 3. Wodospad na potoku Sopotnia Wielka w Beskidzie Żywieckim (fot. M. Rzętała). 
 

Wisła i Odra, a także ich dopływy w granicach województwa śląskiego, są 

stosunkowo krótkie, a ich spadki bardzo zróżnicowane – największe w górskiej części, nieco 

mniejsze w obszarach wyżynnych na północy i w centralnych partiach województwa, a 

najmniejsze w obszarach nizinnych zwłaszcza jego zachodnich obrzeży. Przekłada się to na 

niewielką ilość wodospadów, chociaż zdecydowana większość z nich to i tak raczej bystrza i 

progi skalne. Największym wodospadem w województwie śląskim – a zarazem największym 

w polskich Beskidach – jest wysoki na 10 metrów wodospad w Sopotni Wielkiej (fot. 3). 

Powstał on na potoku spływającym wąską rynną spadającą w dół po progu zbudowanym z 

warstw piaskowca skośnie ustawionych zgodnie z kierunkiem spływu wody. U podstawy 

wodospadu wytworzył się kocioł eworsyjny o głębokości 5 metrów. 

Różne ilości opadów atmosferycznych, różnice w ukształtowaniu terenu, odmienne 

możliwości retencji (magazynowania) wód na terenie zlewni oraz tzw. przerzuty wody z 

Wisły, Soły i Skawy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a także zrzut ścieków i wód 

pochodzących z odwodnienia złóż eksploatowanych surowców mineralnych, powodują duże 

zróżnicowanie przepływów rzek. Średnio wynoszą one od kilku dziesiątych m3/s w 



przypadku niewielkich cieków do kilku m³/s (np. Olza, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Mała 

Panew, Wisła powyżej zbiornika Goczałkowice, Biała, Gostynia, Warta), a sporadycznie do 

kilkunastu m³/s (Soła, okresowo Przemsza) i kilkudziesięciu m³/s (Odra, okresowo Przemsza, 

Wisła na wschodniej granicy województwa). Maksymalne ilości prowadzonych wód w 

okresach wezbrań opadowych lub roztopowych osiągają wielokrotnie wyższe wartości i 

często są utożsamiane z występowaniem powodzi (np. w sierpniu 1985 r., lutym 1987 r., maju 

i wrześniu 1996 r., lipcu 1997 r., lipcu 2001 r., czerwcu 2009 r., maju 2010 r. oraz czerwcu 

2013 r.). 

Wpływ człowieka na wody powierzchniowe w województwie śląskim przejawia się 

w zaburzeniach naturalnego reżimu wahań stanów wody i przepływów oraz technicznych 

zabiegach polegających na regulacji i zmianach układu sieci rzecznej, a przede wszystkim na 

zmianach jakości wody. Głównym źródłem zanieczyszczeń rzek są: ścieki przemysłowe, 

komunalne, spływy z terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo, a na obszarze 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego również zrzuty wód pochodzących z odwodnienia złóż 

eksploatowanych surowców. Najbardziej zanieczyszczone rzeki znajdują się na obszarze 

centralnej części województwa śląskiego, która utożsamiana jest z największym stopniem 

urbanizacji oraz niedawnym jeszcze uprzemysłowieniem. W większości przypadków niesione 

przez nie wody są oceniane jako pozaklasowe, a tylko nieliczne odcinki, zazwyczaj źródłowe, 

odznaczają się nieco korzystniejszymi parametrami. Znacznie lepiej jest na pozostałym 

obszarze województwa śląskiego. Liczne potoki i rzeki biorące swój początek w Beskidach 

czy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej niosą wody podlegające stosunkowo 

niewielkiemu zanieczyszczeniu, a ich źródłowe odcinki charakteryzują się wodami umownie 

najczystszymi9. Ogólnie rzecz ujmując, poprawie stanu ekologicznego wód 

powierzchniowych płynących sprzyja spontaniczna regeneracja przyrody po dawnych 

zniszczeniach spowodowanych w okresie gospodarki socjalistycznej, kiedy nadrzędność 

zadań przemysłowych i komunalnych pozostawała w sprzeczności z zasadami ekologicznymi. 

W okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, a zwłaszcza gospodarki rynkowej, następuje 

powolna, aczkolwiek sukcesywna adaptacja elementów środowiska wodnego do zadań 

zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju. Wyrazem dbałości o stosunki wodne są 

coraz częściej wdrażane programy rewitalizacyjne i renaturyzacyjne, które mają na celu 

przywrócenie walorów środowiska wodnego. Działaniom tym sprzyja spadek zużycia wody i 

mniejsza produkcja ścieków. 

                                                           
9 R. Machowski, M. Rzętała, D. Serwecińska, Wody powierzchniowe i podziemne województwa 
śląskiego, Katowice 2003, s. 6-7. 



3. Zbiorniki wodne 

 

 

Fot. 4. Jezioro Jezioro położone poniżej krawędzi Garbu Herbskiego (fot. M. Fajer). 
 

Cechą charakterystyczną województwa śląskiego jest występowanie w jego 

granicach kilku tysięcy sztucznych zbiorników wodnych, będących wynikiem celowych 

zabiegów lub niezamierzonym efektem aktywności gospodarczej. Na Wyżynie Śląskiej i w 

Dolinie Wisły jest ich na tyle dużo, że tereny te określane są mianem „pojezierzy 

antropogenicznych”. Oprócz sztucznych zbiorników wodnych w województwie śląskim 

występują jeziora naturalne. Są to nieliczne starorzecza zlokalizowane w dolinach 

meandrujących rzek, często przekształcone podczas prac regulujących. Do naturalnych jezior 

zalicza się także zagłębienia deflacyjne i obniżenia śródwydmowe wypełnione wodą, które 

spotykane są w północnej części województwa. Złożoną genezę przypisuje się jezioru o 

nazwie Jezioro (fot. 4.), które zlokalizowane jest w miejscowości Jezioro, na zachód od 

Częstochowy. Jest to eoliczne jezioro zaporowe z misą ukształtowaną w okresie deglacjacji 



lądolodu odrzańskiego, które podparte zostało holoceńskim wałem wydmowym10. 

Antropogeniczne zbiorniki wodne występujące na terenie województwa śląskiego można 

zaklasyfikować do kilku charakterystycznych grup genetycznych. Są to zbiorniki: 

poregulacyjne, poeksploatacyjne, w nieckach osiadania i zapadliskach, zaporowe, groblowe 

oraz inne typy zbiorników. 

 

Fot. 5. Zbiornik Kuźnica Warężyńska (fot. M. Rzętała). 
 

Zbiorniki poregulacyjne to odcinki zakolowych koryt rzecznych, powstałe na skutek 

prac regulacyjnych prowadzonych w obrębie dolin rzecznych, na terenach zalewowych. 

Opisywane zbiorniki zachowały wiele cech morfometrycznych, biotopowych i 

biocenotycznych właściwych też starorzeczom, a ich misa została wypreparowana przez 

naturalne procesy meandrowania, to zalicza się je do zbiorników antropogenicznych. Zmiana 

środowiska potamicznego na limniczne wynika z celowych technicznych zabiegów w postaci 

prostowania koryt rzecznych i odcinania meandrów, a nie ogół procesów fluwialnych jak ma 

                                                           
10 M. Fajer, J. M. Waga, M. Rzetala, A. Szymczyk, M. Nita, R. Machowski, M. Rzetala, M. Ruman, 
The Late Vistulian and Holocene evolution of Jezioro Lake: a record of environmental change in 
southern Poland found in deposits and landforms, "Journal of Paleolimnology" 2012, 48(4), s. 651-
667. 



to miejsce w warunkach naturalnych. Zbiorniki tego typu cechuje zakolowy kształt misy11. 

Zbiorniki wodne utworzone w wyrobiskach po powierzchniowej eksploatacji surowców 

mineralnych zazwyczaj mają kształt nieregularny wynikający ze sposobu eksploatacji, 

rodzaju skał i ich miąższości. Kształt misy uwarunkowany jest układem dna i krawędzi 

dawnego pola eksploatacyjnego, co najwyżej modyfikowanego w okresie przygotowania 

zagłębienia do zatopienia. Są to najczęściej wyrobiska po eksploatacji piasków i iłów, 

wapieni, dolomitów oraz rud cynku i ołowiu a także węgla kamiennego. Powierzchnia tego 

typu zbiorników zmienia się w szerokim zakresie od kilkudziesięciu metrów kwadratowych 

do kilku kilometrów kwadratowych. Zasięg i lokalizacja zbiornika w pewnym sensie 

warunkowana jest występowaniem złóż surowców mineralnych. Wiele niewielkich 

zbiorników wodnych zajmuje zagłębienia po średniowiecznej eksploatacji rud cynku i ołowiu 

na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór. Wypełnione wodą nierówności terenowe 

pozostałe po odkrywkowym wydobyciu węgla kamiennego występują na terenie Dąbrowy 

Górniczej, Jaworzna, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Mikołowa. Zbiorniki wodne 

zlokalizowane w wyrobiskach popiaskowych odznaczają się różną powierzchnią. Wyliczyć 

należy zbiorniki: Dzierżno Duże, Dziećkowice, Kuźnica Warężyńska (fot. 5), Pławniowice, 

Pogoria III, Dzierżno Małe, Pogoria I, Rogoźnik, Balaton, Sosina, Pogoria II i wiele innych12. 

 

Fot. 6. Zbiornik Żywiecki - widok z zapory w Tresnej (fot. M. Rzętała). 

                                                           
11 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, Katowice 2008, s. 
172. 
12 M. Rzętała, Procesy brzegowe i osady denne wybranych zbiorników wodnych w warunkach 
zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży), Katowice 2003, s. 147. 



Zbiorniki w nieckach osiadania i zapadliskach występują powszechnie w środkowej 

części województwa śląskiego, jako niezamierzony efekt podziemnej eksploatacji węgla 

kamiennego oraz rud cynku i ołowiu. Skutki procesów osiadania i zapadania uwidaczniają się 

na obszarze ponad 1 tys. km2. Proces osiadania inicjuje jedynie powstanie na powierzchni 

terenu zagłębień. W osiadającym górotworze, na stosunkowo niewielkiej głębokości muszą 

zalegać warstwy utworów nieprzepuszczalnych, które skutecznie zatrzymają infiltrującą w 

podłoże wodę. Powstająca niecka osiadania wymusza spływ wód podziemnych w kierunku jej 

centralnej części, w konsekwencji prowadzi to do podnoszenia poziomu lustra wody 

względem powierzchni terenu. Ciągłość procesu osiadania a także napływ wód podziemnych 

oraz powierzchniowy spływ wód opadowych i roztopowych w początkowym stadium 

rozwoju niecki powodują powstawanie podmokłości. Ostatecznie gromadzące się wody 

osiągają powierzchnię terenu i wypełniają nieckę osiadania w wyniku czego powstaje 

zbiornik13. Wygląd nowo powstających zbiorników w dużej mierze modyfikowany jest przez 

człowieka. Dosyć często tego typu zbiorniki stanowią poważny problem ze względu na 

nieodpowiednią jakość retencjonowanej wody, małą powierzchnię i pojemność, a także na 

ciągłość procesów deformujących podłoże – wówczas często są zasypywane. Zbiorniki w 

nieckach osiadania i zapadliskach w bardzo krótkim czasie asymilują się z otaczającym 

środowiskiem. Procesowi hydrologicznego kształtowania tego typu zbiorników, jako 

konsekwencji zmian stosunków wodnych odpowiadających przemianom orograficznym, 

towarzyszy wiele przemian o charakterze biotopowym i bicenotycznym14. W czasach 

historycznych były to zbiorniki o niewielkich możliwościach retencyjnych z powodu 

technicznych ograniczeń w zakresie bezpiecznego piętrzenia wody. Zgromadzona woda 

przeznaczona była najczęściej do napędzania młynów wodnych, tartaków, itp. Zbiorniki 

zaporowe występują głównie poza terenami zabudowanymi i charakteryzują się dużymi 

wahaniami stanów wody, dynamicznymi zmianami powierzchni i ilości retencjonowanej 

wody. Zasadniczą cechą morfometryczną jest rozkład głębokości nawiązujący do spadków 

podłużnych i poprzecznych zatopionej doliny, z minimum przy brzegach oraz w strefie 

cofkowej, a maksimum w części zbiornika przy odwodnej stronie zapory. Największym pod 

względem powierzchni i możliwości retencyjnych jest zbiornik Goczałkowice wybudowany 

w latach 50. XX w., który zajmuje płaskodenne dno doliny Wisły na obszarze Kotliny 

                                                           
13 R. Machowski, Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstałych w nieckach osiadania na 
Wyżynie Katowickiej, Katowice 2010, s. 178. 
14 A. T. Jankowski, Antropogeniczne zbiorniki wodne na obszarze górnośląskim, Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Geografia XXIX – Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 103, Toruń 1999. s. 129-
142. 



Oświęcimskiej. Maksymalna powierzchnia zbiornika osiąga 32 km2 a jego pojemność wynosi 

167 hm³. Drugi pod względem zajmowanej powierzchni jest zbiornik Tresna (fot. 6) 

zajmujący rozległe tereny w obrębie Kotliny Żywieckiej, który powstał w wyniku 

przegrodzenia przełomowego odcinka Soły. Powierzchnia tego zbiornika przy maksymalnym 

poziomie piętrzenia wynosi 9,6 km², a jego pojemność całkowita wynosi 98,1 hm³ (pozostałe 

zbiorniki zaporowe w kaskadzie Soły to zbiornik Porąbka o maksymalnej powierzchni 3,3 

km² i pojemności rzędu 27,2 hm³ oraz zbiornik Czaniec, który posiada maksymalną 

powierzchnię jedynie 0,5 km² i możliwości retencjonowania 1,32 hm³ wody). Po zbiorniku w 

Tresnej następnym pod względem wielkości jest zbiornik Kozłowa Góra o maksymalnej 

powierzchni 5,9 km2 i pojemności 15,3 hm3 utworzony na Brynicy. Kolejny to zbiornik Poraj 

zlokalizowany w dolinie Warty, którego powierzchnia wynosi 5,5 km2 a pojemność całkowita 

kształtuje się na poziomie około 25 hm³. Następny jest zbiornik Przeczyce, który powstał na 

skutek przegrodzenia przełomowego odcinka Czarnej Przemszy. W wyniku spiętrzenia wód 

tej rzeki powstał zbiornik o powierzchni 5,1 km² i możliwościach retencyjnych wynoszących 

20,7 hm³. Niewiele mniejszy jest Zbiornik Rybnicki zlokalizowany w dolinie Rudy, która 

została wypreparowana w czwartorzędowych utworach Płaskowyżu Rybnickiego. 

Maksymalna powierzchnia zajęta przez jego wody wynosi 4,7 km² a możliwości retencyjne 

wynoszą 22 hm³. Jednym z najmłodszych zbiorników zaporowych, oddanym do użytku w 

1986 r. jest Łąka na rzece Pszczynka. Parametry tego zbiornika to: maksymalna powierzchnia 

3,5 km² a pojemność 11,2 hm³. Pozostałe zbiorniki zaporowe zlokalizowane w granicach 

województwa śląskiego odznaczają się zdecydowanie mniejszymi możliwościami 

retencyjnymi, są to m.in.: Wisła-Czarne na Wiśle, Wapnienica na Wapienicy, Paprocany na 

Gostynce oraz Słupsko na Potoku Toszeckim. 

Zbiorniki groblowe licznie występują w dolinach rzek, głównie na obrzeżach 

środkowej, uprzemysłowionej części województwa śląskiego. Do niedawna ten typ 

zbiorników zaliczany był do zbiorników zaporowych. Jednak stanowią one genetycznie 

odrębną grupę15. Odrębność zbiorników groblowych wynika z różnic pomiędzy groblą a 

zaporą oraz podyktowana jest cechami morfometrycznymi i sposobami eksploatacji. Różnice 

w morfometrii przejawiają się przede wszystkim w relacjach głębokościowych a także 

charakterze dna. Natomiast inny sposób eksploatacji wynika z odmiennego cyklu 

hodowlanego. Charakterystyczną cechą tych zbiorników jest ich płaskodenność, wynikająca z 

niewielkiego zróżnicowania pionowego zajmowanych przez nie terenów. Odznaczają się 

                                                           
15 A. T. Jankowski, Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemysłowionym i 
urbanizowanym (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego), Katowice 1986, s. 277. 



niewielką głębokością (1-1,5 m), która wynika z wysokości usypanej grobli ograniczającej 

akwen. Największe nagromadzenie zbiorników groblowych występuje w obrębie Kotliny 

Oświęcimskiej oraz mezoregionu Dolina Górnej Wisły. Pojedyncze kompleksy zbiorników 

groblowych występują także na innych obszarach województwa śląskiego, jednak są tam 

znacznie mniej liczne. Na obszarze województwa śląskiego występują również sadzawki. To 

swoista grupa genetycznych zbiorników wodnych o niewielkich rozmiarach, lokalizowanych 

w sąsiedztwie gospodarstw wiejskich16. Dodać należy, iż uzyskany materiał ziemny 

najczęściej traktowany jest jako odpad, który w nielicznych przypadkach zostaje 

zagospodarowany. Dlatego też jest to jedna z głównych cech wyróżniających ten typ 

zbiorników w odniesieniu do zbiorników poeksploatacyjnych. Znaczna grupa omawianych 

obiektów jest w posiadaniu Polskiego Związku Wędkarskiego. W zbiornikach tych prowadzi 

się regularne zarybienia, jednak nie stosuje się masowych odłowów poprzez spuszczanie 

wody. Kontrola nad liczebnością populacji prowadzona jest przez samych wędkarzy. Dlatego 

też nie można zaliczyć tych zbiorników do grupy zbiorników groblowych.  

 

Fot. 7. Zbiornik antropogeniczny Łosień w Dąbrowie Górniczej (fot. M. Rzętała). 

                                                           
16 S. Czaja, Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji 
katowickiej), Katowice 1999, s. 192. 



Do grupy pozostałych zbiorników antropogenicznych17 zaliczono również akweny o 

misach betonowych bądź ukształtowanych z innych materiałów sztucznych (fot. 7). Pomimo 

różnego nazewnictwa przyjmowanego dla tej grupy obiektów (wybudowanych w określonych 

celach) wyróżnia się: baseny kąpielowe, zbiorniki przeciwpożarowe, osadniki różnego 

rodzaju wód, zbiorniki przy oczyszczalniach ścieków, zbiorniki dla celów przemysłowych i 

komunalnych a także obiekty o mniejszym znaczeniu. 

Zbiorniki wodne są najczęściej obiektami wielofunkcyjnymi spełniając zadania: 

przeciwpowodziowe, zaopatrzenia w wodę, rekreacyjne, hodowlane, itp. Najpoważniejszym 

zagrożeniem dla ich optymalnego wykorzystania jest pogorszenie stanu ekologicznego w 

konsekwencji dopływu zanieczyszczeń (eutrofizacja, deficyty tlenowe, zasolenie, skażenie 

metalami ciężkimi). Najkorzystniejszą jakość wód posiadają obiekty bazujące na zasobach 

wodnych obszarów pozbawionych silnej antropopresji tj. Beskidów, Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, a najmniej korzystne w centralnej części województwa śląskiego. 

 

4. Kanały i rowy 

 

 

Fot. 8. Kanał doprowadzający wodę do dawnego młyna w Rębielicach Szlacheckich w dolinie 
Liswarty (fot. M. Fajer). 

                                                           
17 M. Rzętała, Wybrane problemy eksploatacji i ochrony zbiorników wodnych na obszarze 
województwa śląskiego, Sosnowiec 2000, s. 117-131. 



Na obszarze województwa śląskiego funkcjonuje szereg kanałów oraz rowów, które 

zostały wybudowane w ściśle określonych celach. Kanały to sztuczne koryta prowadzące 

wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub 

ujęciu, a rowy mają szerokość mniejszą od 1,5 m przy ujściu18. W województwie śląskim, w 

jego środkowej części są to głównie kanały (sztolnie), którymi grawitacyjnie odprowadzane 

są wody pochodzące z odwadniania kopalni węgla kamiennego lub prowadzone jest 

zaopatrzenie w wodę zakładów przemysłowych. Z tego typu obiektów wymienić należy np. 

kanał doprowadzający wodę z Czarnej Przemszy do kompleksu Huty Bankowej w Dąbrowie 

Górniczej, „sztolnia 318” w Katowicach Murckach odprowadzająca wody pochodzące z 

kopalni węgla kamiennego „Murcki”. W rejonie bytomsko-tarnogórskim są to kanały, 

którymi odpływają wody pochodzące z drenażu wyrobisk górniczych rud cynku, ołowiu i 

srebra np. sztolnia „Fryderyk” w Reptach Śląskich lub sztolnia Gotthelf w Strzybnicy19. W 

północnej części województwa śląskiego są to najczęściej tzw. młynówki (fot. 8), którymi w 

przeszłości doprowadzano wody z rzeki do młynów, ale także i tartaków, w których spadek 

wody napędzał urządzenia. W celu podpiętrzenia wody na kanałach budowano liczne śluzy i 

jazy umożliwiające sprawne funkcjonowanie poszczególnych zakładów produkcyjnych. 

Opisywane kanały z uwagi na likwidację młynów i tartaków z biegiem lat utraciły swoje 

znaczenie jednak nadal funkcjonują w środowisku. Podlegając naturalnym procesom uległy 

daleko idącym przemianom doskonale wpisując się w krajobraz. Najbardziej znane w tej 

części województwa to: Kanał Białki Lelowskiej, Kanał Młyński w zlewni Liswarty oraz 

Kanał Lodowy uchodzący do Wiercicy. Na obszarze województwa śląskiego funkcjonują 

również tzw. kanały ulgi, którymi odprowadzane są wody zwłaszcza w okresach wezbrań. 

Największe rozmiary osiąga kanał ulgi wybudowany na Odrze chroniący przed zalaniem 

Racibórz. Inne tego typu obiekty to np. kanał łączący rzekę Knajkę z Wisłą oraz kanał ulgi na 

Małej Panwi w Zielonej. Na obszarze województwa śląskiego funkcjonuje również sieć 

sztucznych rowów, które prowadzą wodę w sposób ciągły lub okresowy, a szerokość dna jest 

mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Budowane są najczęściej w celu regulacji stosunków 

wodnych poprzez odwadnianie terenów podmokłych lub nawadnianie terenów z deficytem 

wód. Zazwyczaj są to całe systemy rowów, rzadko występują jako pojedyncze obiekty. Dosyć 

                                                           
18 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229 Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne. Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229 (z późn. zm.). 
19 T. Molenda, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania zmian właściwości fizyczno-chemicznych 
wód w pogórniczych środowiskach akwatycznych. Na przykładzie regionu górnośląskiego i obszarów 
ościennych, Katowice 2011, s. 92-105. 



powszechnie spotykane są w północnej części województwa śląskiego, a także w obrębie 

podmokłych, szerokich dolin rzecznych na pozostałym opisywanym obszarze. 

 

Fot. 9. Na Kanale Gliwickim (fot. M. Rzętała). 
 

Najważniejszym kanałem w województwie śląskim jest Kanał Gliwicki (fot. 9), 

który łączy Odrę z portem śródlądowym w Gliwicach. Jego przebieg nawiązuje do osi doliny 

Kłodnicy oraz wybudowanego w latach 1792-1822 Kanału Kłodnickiego. Pokonanie 

czterdziestokilometrowej długości Kanału Kłodnickiego – którego różnica wysokości 

wynosiła 48,8 m – było możliwe dzięki istnieniu kilkunastu stopni wodnych o wysokości od 

1,9 do 4,1 m. Kanał Gliwicki, który w 1938 roku przejął funkcje Kanału Kłodnickiego, 

posiada zdecydowanie korzystniejsze parametry techniczne. Głębokość kanału wynosi 3,5 m, 

szerokość 37 m, a powierzchnia przekroju ponad 91 m² (Kanał Kłodnicki odpowiednio: 1,6 

m, 12 m, 15,2 m2). Różnicę poziomów między skrajnymi odcinkami drogi wodnej (Port w 

Koźlu – Port w Gliwicach) wynoszącą 43,6 m Kanał Gliwicki pokonuje za pomocą 

podwójnych śluz komorowych wybudowanych w: Kłodnicy, Nowej Wsi, Sławięcicach, 

Łanach, Dzierżnie i Łabędach20. Kanał Gliwicki jest zasilany wodami pochodzącymi z 

Kłodnicy, Dramy i Pniówki, Potoku Toszeckiego, przy czym dużą rolę w systemie 

                                                           
20 A. Born, Regulacja Odry i rozbudowa urządzeń technicznych. Monografia Odry, Poznań 1948, s. 
419-553. 



gospodarowania zasobami wodnymi odgrywają zbiorniki Dzierżno Duże, Dzierżno Małe i 

Pławniowice. Istotne znaczenie dla kształtowania poziomu zanieczyszczenia wody Kanału 

Gliwickiego ma stopień czystości wody Kłodnicy. W zależności od aktualnych potrzeb wody 

tej rzeki zasilają kanał w Gliwicach Łabędach, bądź są kierowane do zbiornika Dzierżno 

Duże, a następnie wykorzystane do poprawy warunków żeglugowych na niżej położonych 

sekcjach tegoż kanału. Wiąże się z tym duże zanieczyszczenie wody Kanału Gliwickiego, 

która poniżej śluzy Dzierżno zawiera ponadnormatywne ilości wielu pierwiastków i 

związków chemicznych – m.in. 1355 mg Cl/dm³, 220 mg SO4/dm³, 65 mg NO3/dm³, 17,5 mg 

PO4/dm³ i 533 mg Na/dm³. O stopniu zanieczyszczenia świadczy ponadto wartość 

mineralizacji przekraczająca 2,8 g/dm³ i przewodność elektrolityczna właściwa osiągająca 

poziom 4750 S/cm. Wysoki stopień zanieczyszczenia wpływa degradująco na życie 

biologiczne, a zawarte w wodzie substancje (zwłaszcza chlorki i siarczany) oddziaływują 

korozyjnie na podwodne fragmenty śluz, co zwiększa koszty eksploatacji z uwagi na 

konieczność prowadzenia szerszych zakresowo remontów (np. śluzy Dzierżno). Ponadto 

zanieczyszczenia w postaci miału węglowego osadzające się w korycie powodują jego 

zamulenie (np. 100-150 m poniżej śluzy Dzierżno), co w znacznym stopniu utrudnia żeglugę i 

wymaga częstego bagrowania zapewniającego odpowiednią głębokość kanału21. 

Niezadowalająca jakość wody Kanału Gliwickiego uniemożliwia jego wykorzystanie do 

celów poza żeglugowych, tym niemniej w okresie dotychczasowej eksploatacji kanał spełniał 

funkcje przeciwpowodziowe jako droga odprowadzania wód wezbraniowych, a także 

podejmowano próby jego wykorzystania w turystyce organizując rejsy wycieczkowe i spływy 

kajakowe. 
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dr Adam Dziuba 

Województwo katowickie w Polsce Ludowej 

 

W czerwcu 1950 r. województwo śląskie rozciągało się na obszarze 15,4 tys. km². 

Na jego terenie funkcjonowało 36 powiatów, spośród których 13 miało status powiatów 

miejskich, 61 miast i 289 gmin1. 

 

1. Terytorium i podziały administracyjne województwa katowickiego 

 

Województwo katowickie, z nową nazwą i zmniejszonym terytorium, powstało 6 

lipca 1950 r. na mocy ustawy sejmu zmieniającej częściowo kształt administracyjny państwa. 

Utworzono wówczas m.in. województwo opolskie, do którego włączono zachodni rejon 

województwa śląskiego: dziewięć powiatów wraz z trzema miastami wydzielonymi. Do 

katowickiego włączono część województwa kieleckiego: powiat częstochowski wraz ze 

stanowiącym powiat miejski miastem Częstochowa2. Obszarowo duży powiat częstochowski 

był jednocześnie poważnym ośrodkiem przemysłu hutniczego i metalowego. Związek z 

województwem katowickim/śląskim okazał się trwały, wyłączając lata 1975-1998. 

Po reformie w województwie katowickim znalazły się 24 powiaty (wśród nich 11 

miejskich): będziński miejski, będziński, bielski miejski, bielski, bytomski miejski, bytomski, 

chorzowski miejski, cieszyński, częstochowski miejski, częstochowski, dąbrowski, 

dobrodzieński, gliwicki miejski, gliwicki, katowicki miejski, katowicki, lubliniecki, 

pszczyński, rybnicki, sosnowiecki miejski, tarnogórski, zabrzański miejski, zawierciański 

miejski i zawierciański. W powiatach istniało łącznie 190 gmin3. W latach 1950-1975 

województwo katowickie graniczyło z województwami: opolskim, łódzkim, kieleckim i 

krakowskim, a na południu przebiegała granica państwowa z Czechosłowacją. Z obszarem 9 

tys. km² (od 1955 r. – 9,4 tys. km²) było jednym najmniejszych terytorialnie województw – 

mniejsze były tylko województwa miejskie: warszawskie, łódzkie oraz utworzone w 1957 r. 

województwa miejskie: krakowskie, poznańskie i wrocławskie4. 

W 1951 r. do województwa katowickiego włączono część powiatu bialskiego z 

województwa krakowskiego (miasto powiatowe Biała Krakowska i szereg okolicznych 
                                                           
1 Rocznik Statystyczny 1950, Warszawa 1951, s. 12. 
2 Dziennik Ustaw (dalej: Dz.U.) nr 28 z 1950 r., poz. 255, Ustawa o zmianach podziału 
administracyjnego państwa. 
3 Rocznik statystyczny 1950,  s. 14. 
4 Tamże, s. 12; Rocznik statystyczny 1956, Warszawa 1956, s. 42. 



gmin). Biała Krakowska została wówczas poł

tworząc miasto Bielsko-Biała. W tym samym roku z powiatu cz

wydzielony powiat kłobucki. W 1954 r. podzielono z kolei powiaty rybnicki i pszczy

utworzono dwa nowe: wodzisławski

powiatów miejskich podniesione zostały wówczas: Cieszyn, Czelad

Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice 

międzyczasie, w 1953 r., zmieniono nazw

upamiętnienia zmarłego w marcu t.r. 

Województwo katowickie w 1950 roku

 

                                                           
5 J. Szaflarski, Środowisko geograficzne w: Katowice. R
H. Rechowicz, Warszawa 1970, s. 15; Rocznik Statystyczny 1956, s. 42.

gmin). Biała Krakowska została wówczas połączona w jeden organizm miejski z Bielskiem, 

Biała. W tym samym roku z powiatu częstochowskiego został 

. W 1954 r. podzielono z kolei powiaty rybnicki i pszczy

wodzisławski (z rybnickiego) i tyski (z pszczyń

podniesione zostały wówczas: Cieszyn, Czeladź, Mysłowice, Nowy 

ska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Szopienice i Świ

dzyczasie, w 1953 r., zmieniono nazwę województw na stalinogrodzkie (dla 

tnienia zmarłego w marcu t.r. Józefa Stalina). 

Województwo katowickie w 1950 roku 

 

rodowisko geograficzne w: Katowice. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, red. 
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W dniu 29 września 1954 r. nastąpiła istotna zmiana na najniższym szczeblu 

administracji. W miejsce gmin, ustawą z 25 września 1954 r., wprowadzono mniejsze 

jednostki – gromady. Obok gromad i miast powstał też szczebel pośredni – osiedla6. Od tej 

pory województwo stalinogrodzkie (od 1956 r. ponownie katowickie) dzieliło się na 33 

powiaty (w tym 20 miejskich), w których znajdowało się ogółem: 53 miasta, 14 osiedli i 365 

gromad7. W 1956 r. z części powiatu zawierciańskiego utworzono powiat myszkowski8. W 

1965 r. na terenie województwie znajdowały się 33 powiaty, spośród których 19 miało status 

powiatów miejskich (utraciły tę rangę Szopienice, bowiem w 1960 r. zostały włączone do 

Katowic), 63 miasta, 29 osiedli i 262 gromady9. Do 1970 r. prawa miejskie uzyskało szereg 

nowych miejscowości, powstały też nowe osiedla. Zniesiono za to część najmniejszych i 

najsłabszych gromad. Pod koniec 1970 r. w województwie katowickim istniało 76 miast, 15 

osiedli oraz 256 gromad. Liczba powiatów nie uległa zmianie10. Z dniem 1 stycznia 1973 r. 

rozpoczął się pierwszy etap ogólnej reorganizacji administracji. Na podstawie ustawy z dnia 

29 listopada 1972 r. gromady zostały wówczas zlikwidowane i zastąpione gminami. Jako 

odrębne jednostki administracyjne zniesiono także osiedla11.  W województwie katowickim 

utworzono wówczas 112 gmin, przy czym dla 15 miast, nie będących siedzibami władz 

powiatowych, powołano wspólne władze miejskie i gminne12. 

W latach 1973-1975 nastąpił proces łączenia części gmin i włączania mniejszych 

miast i gmin do większych jednostek miejskich (w województwie katowickim sztandarowymi 

przykładami tej operacji były Tychy, które do momentu wprowadzenia dwustopniowego 

podziału administracyjnego wchłonęły większość okolicznych miejscowości). 27 maja  

1975 r., w przeddzień wprowadzenia w życie nowego podziału administracyjnego kraju, 

zlikwidowano 22 miasta i 17 gmin. Krok ten podyktowany był zapewne obawą, czy władze 

wojewódzkie będą w stanie efektywnie administrować ponad setką jednostek 

administracyjnych stopnia podstawowego. Do Katowic włączono wówczas miasta Murcki i 

Kostuchna, do Będzina – Grodziec, do Bytomia – Radzionków, do Dąbrowy Górniczej – 

Strzemieszyce Wielkie, do Rybnika – Boguszowice i Niedobczyce, do Mysłowic – miasto 

                                                           
6 Dz.U. nr 43 z 1954 r., poz. 191, Ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych. 
7 Rocznik Statystyczny 1956, s. 32, 42. 
8 J. Szaflarski, Środowisko geograficzne..., s. 14. 
9 Rocznik statystyczny 1966, red. E. Krzeczkowska, B. Askanas, A. Junak i in., Warszawa 1966, s. 10. 
10 Rocznik statystyczny 1971, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., Warszawa 1971, s. 
55. 
11 Dz.U. nr 49 z 1972 r. poz. 312, Ustawa o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. 
12 L. Rosikoń, Podział terytorialny województwa katowickiego w latach 1968-1984 [w:] Studia i 
materiały z dziejów Śląska, t. 17, Katowice 1984, s. 296. 



Wesoła, do Sosnowca – Kazimierz Górniczy, Klimontów i Zagórze, do Tych 

Imielin i Lędziny, do Zawiercia 

Radlin, do Piekar Śląskich – Brzeziny 

Śląskie. Również zniesione gminy zostały wł

innymi13.  

Województwo katowickie w 1975 roku

 

Zwieńczeniem kompleksu przemian była 

dwustopniowego podziału administracyjnego pa

województw, którym bezpośrednio podlegały gminy miejskie lub wiejskie. Powiaty zostały 

zlikwidowane14. 

                                                           
13 Tamże, s. 300-302. 
14 Dz.U. nr 16 z 1975 r. poz. 91, Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Pa
zmianie ustawy o radach narodowych.

Kazimierz Górniczy, Klimontów i Zagórze, do Tych 

dziny, do Zawiercia – Porębę, Do Wodzisławia Śląskiego – Pszów, Rydułtowy, 

Brzeziny Śląskie, do Tarnowskich Gór – Strzybnic

 zniesione gminy zostały włączone do powiększonych miast lub scalone z 

Województwo katowickie w 1975 roku 

czeniem kompleksu przemian była ustawa z 28 maja 1975 r. o wprowadzeniu 

dwustopniowego podziału administracyjnego państwa. Dzieliło się ono odt

rednio podlegały gminy miejskie lub wiejskie. Powiaty zostały 

 

Dz.U. nr 16 z 1975 r. poz. 91, Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Pa
zmianie ustawy o radach narodowych. 

Kazimierz Górniczy, Klimontów i Zagórze, do Tych – Bieruń Stary, 

Pszów, Rydułtowy, 

Strzybnicę i Miasteczko 

kszonych miast lub scalone z 

 

ustawa z 28 maja 1975 r. o wprowadzeniu 

 ono odtąd na 49 

rednio podlegały gminy miejskie lub wiejskie. Powiaty zostały 

Dz.U. nr 16 z 1975 r. poz. 91, Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o 



Z dniem 1 czerwca 1975 r. województwo katowickie otrzymało nowy kształt 

terytorialny. Z jego północnej części utworzono województwo częstochowskie, na rzecz 

którego katowickie utraciło dawne powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski i 

kłobucki. Na południu powstało województwo bielskie, w którym znalazły się powiaty 

miejskie Bielsko-Biała i Cieszyn oraz większość gmin powiatów bielskiego i cieszyńskiego (z 

miastami Ustroniem i Wisłą). Do katowickiego włączono natomiast teren powiatu 

raciborskiego wraz z powiatem miejskim Racibórz (z województwa opolskiego) oraz powiat 

miejski Jaworzno i część powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego z 

województwa krakowskiego (z miastami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia-Siersza i 

Brzeszcze)15. Racibórz i okoliczne tereny trwale połączyły się z województwem 

katowickim/śląskim, natomiast z ziem małopolskich po reformie z 1998 r. pozostało w 

województwie śląskim tylko Jaworzno. 

Od 1975 r. województwo katowickie rozciągało się na obszarze 6,65 tys. km² (pod 

tym względem zaliczało się do średnich). W jego skład weszło 47 miast i 61 gmin. Znalazły 

się na jego terenie następujące miasta: Będzin, Brzeszcze, Bukowno, Bytom, Chorzów, 

Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, 

Jastrzębie-Zdrój, Jeleń, Katowice, Knurów, Kuźnia Raciborska, Leszczyny, Libiąż, Łaziska 

Górne, Łazy, Mikołów, Mysłowice, Ogrodzieniec, Olkusz, Orzesze, Piekary Śląskie, 

Pszczyna, Pyskowice, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Siewierz, 

Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Trzebinia-Siersza, Tychy, 

Wodzisław Śląski, Wojkowice, Wolbrom, Zabrze, Zawiercie, Ząbkowice i Żory. Część gmin 

obejmowała obszary wiejskie obok miast i nosiła te same co one nazwy16. 

Z początkiem 1977 r. doszło do zmiany w podziale administracyjnym województwa 

katowickiego. Zlikwidowane zostały wówczas miasta Jeleń (włączone do Jaworzna), 

Sławków i Ząbkowice (włączone do Dąbrowy Górniczej) oraz Wojkowice (włączone do 

Będzina). Zniesiono całkowicie dziesięć gmin, wcielając ich teren do okolicznych miast lub 

trzech nowo utworzonych gmin, zaś kolejnych 18 scalono, w ramach 9 dotąd istniejących. 

Przeprowadzono też niewielkie zmiany granic niektórych gmin17.  

                                                           
15 Dz.U. nr 17 z 1975 poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie 
określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. 
16 Dz.U. nr 17 z 1975 poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie 
określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw; Rocznik statystyczny 1976, red. E. 
Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., Warszawa 1976, s. L; 31-32. 
17 Dz.U. nr 3 z 1977 r. poz. 13, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 stycznia 1977 r. w 
sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim. 



W ukształtowanym w 1977 podziale administracyjny województwa funkcjonowało 

89 jednostek szczebla podstawowego: 27 miast, 30 gmin oraz 16 miast i 16 gmin 

posiadających wspólne władze. Bez większych korekt przetrwał on do 1982 r., kiedy 

reaktywowano gminy Bestwina, Miedźna i Suszec, oraz zlikwidowano wspólne władze dla 

miasta i gminy Żory. Odtworzono też miasta Poręba (w 1982 r.) i Sławków (w 1984 r.)18. W 

1986 r. do Katowic włączono niewielką część Mikołowa19. W 1990 r. w województwie 

katowickim znajdowały się łącznie 93 jednostki stopnia podstawowego, w tym 45 miast i 48 

gmin oraz 15 miast i gmin posiadających wspólne władze20. 

Sztucznie wytyczone kształty miast i gmin nie przetrwały długo po upadku systemu 

komunistycznego w Polsce. Dążąc do zmniejszenia liczby jednostek administracyjnych często 

scalano obce sobie miejscowości, o odmiennych nierzadko tradycjach kulturowych i 

historycznych. W warunkach permanentnego kryzysu gospodarczego nie doszło też do 

zniwelowania różnic rozwojowych między centrami miast i obszarami peryferyjnymi. Po 

wyborach samorządowych z maja 1990 r., wygranych wszędzie przez ugrupowania 

wywodzące się z dawnej opozycji, na sile przybrały ruchy odśrodkowe, co zakończyło się 

wielką falą przywracania samodzielności przymusem wcielonych do większych organizmów 

miejscowościom. W postaci urzędów rejonowych odtworzono zaczątki powiatów. Z dniem 1 

stycznia 1999 r. województwo katowickie zostało zlikwidowane w ramach ogólnej reformy 

administracyjnej, stając się rdzeniem nowo utworzonego województwa śląskiego21. 

 

2. Ludność województwa katowickiego 

 

Zaludnienie województwa katowickiego w latach powojennych wzrastało szybciej 

niż przeciętnie w Polsce, mimo że przyrost naturalny należał do najniższych w skali kraju 

(mniejszy był w wydzielonych województwach miejskich), a część mieszkańców emigrowała 

do Niemiec - korzystając z liberalizacji polityki paszportowej w latach 1954-1958 i układu z 

Republiką Federalną Niemiec z grudnia 1970 r.  

                                                           
18 L. Rosikoń, Podział administracyjny..., s. 311-312. 
19 Monitor Polski (dalej: M.P.) nr 18 z 1986 r., poz. 130, Uchwała nr XIII/105/86 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach z dnia 23 maja 1986 r. w sprawie zmiany granicy miasta Mikołowa i miasta 
Katowic. 
20 Rocznik statystyczny województwa katowickiego 1991, red. E. Czerski, D. Kurek, K. Czop i in., 
Katowice 1991, s. 182. 
21 Dz.U. nr 96 z 1998 r., poz. 603, Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. 



Tabela1. Ludność województwa katowickiego w latach 1950

 

W okresie od stycznia 1954 r. do stycznia 1959 r. do N

zachodnich) wyjechało ponad 60 tys. mieszka

dekadzie lat siedemdziesiątych XX w. 

powszechnego przeprowadzonego pod koniec 1988 r. na terenie wojewó

zidentyfikowano 41 tys. niezamieszkanych mieszka

dotychczasowych właścicieli. Pustostany znajdowały si

Gliwicach, Chorzowie, co pozwala podejrzewa

Niemiec23. Przyrost naturalny i 

luki, jakie powstawały po falach masowych wyjazdów. W latach 1950

województwa wzrosła ogółem o 1368 tys. osób, czyli o 58 proc. (

proc.). Nowi mieszkańcy napływali głównie z s

kieleckiego, łódzkiego i opolskiego. Liczba osób zamieszkuj

trzykrotnie, podczas gdy na wsi zmniejszyła si

siedemdziesiątych średnia gęsto

była niemal czterokrotnie ni

centralnej części województwa, gdzie znajdowało si

największą w kraju aglomeracj

występowały w Rybnickim Okr

Częstochowy. Wśród mieszka

czynnej. W wieku produkcyjnym (20

utrzymywało się z zajęć pozarolniczych. W gospodarce uspołecznionej w 1960 r. pracowało 

                                                           
22 A. Dziurok, A. Dziuba, Die Aufdeckung und Bekämpfung des „revisionistischen Elements” in der 
Woiwodschaft Kattowitz in den fünfziger und sechsiger Jahren, „Jahrbüher für Geschichte 
Osteuropas”, j. 2003, h. 2, s. 276
waszego kraju”. Migracje z Górnego 
23 Jak w zwierciadle..., „Dziennik Zachodni” 28

Tabela1. Ludność województwa katowickiego w latach 1950-1990.

W okresie od stycznia 1954 r. do stycznia 1959 r. do Niemiec (wschodnich i 

zachodnich) wyjechało ponad 60 tys. mieszkańców województwa katowickiego, za

tych XX w. opuściło je kolejnych 137 tys. osób

powszechnego przeprowadzonego pod koniec 1988 r. na terenie wojewó

zidentyfikowano 41 tys. niezamieszkanych mieszkań, na ogół opuszczonych przez 

cicieli. Pustostany znajdowały się najczęściej w Bytomiu, Zabrzu, 

Gliwicach, Chorzowie, co pozwala podejrzewać, że ich lokatorzy w dużej cz

Przyrost naturalny i migracja z terenów innych województw zapełniały jednak 

luki, jakie powstawały po falach masowych wyjazdów. W latach 1950

województwa wzrosła ogółem o 1368 tys. osób, czyli o 58 proc. (średnio w Polsce 

cy napływali głównie z sąsiednich województw: krakowskiego, 

kieleckiego, łódzkiego i opolskiego. Liczba osób zamieszkujących miasta wzrosła prawie 

trzykrotnie, podczas gdy na wsi zmniejszyła się o 34 proc. Na pocz

stość zaludnienia wynosiła 396 osób na km²; 

była niemal czterokrotnie niższa. Największa koncentracja mieszkańców wyst

ci województwa, gdzie znajdowało się kilkadziesiąt miast, tworz

 w kraju aglomerację, zamieszkiwaną przez ponad 2 mln. osób. Mniejsze skupiska 

Rybnickim Okręgu Węglowym oraz w okolicach Bielska

ród mieszkańców zdecydowanie dominowały grupa ludno

produkcyjnym (20-60 ) lat znajdowało się 63,2 proc. populacji. A

 pozarolniczych. W gospodarce uspołecznionej w 1960 r. pracowało 
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1229 tys. osób, dziesięć lat później – 1617 tys. osób. Liczba zatrudnionych w przemyśle, 

handlu oraz transporcie i łączności, w liczbach bezwzględnych, lokowała województwo 

katowickie na pierwszym miejscu w kraju24. 

Reforma administracyjna z 1975 r. oznaczała zwiększenie poziomu urbanizacji – tak 

w wyniku wcielenia części gmin do miast – jak i wyłączenia z obszaru województwa słabo 

zurbanizowanych terenów na północy i południu oraz włączeniem uprzemysłowionej i 

zurbanizowanej zachodniej częścią województwa krakowskiego. Pod względem gęstości 

zaludnienia województwo katowickie nadal znajdowało się w krajowej czołówce, pozostając 

w tyle jedynie za województwami miejskimi. W 1975 r. współczynnik gęstości zaludnienia 

wynosił 524,6 osób na km² przy średniej dla Polski wynoszącej 109,3 osoby/km². W 1980 r. 

osiągnął poziom 561,5 osób na km², a dekadę później wynosił 600 osób na km² (przy średniej 

ogólnopolskiej 122 osoby na km²), co lokowało katowickie na trzecim miejscu w kraju po 

województwach łódzkim i warszawskim25. 

 Poza obszarami miejskimi zamieszkiwało pod koniec 1975 r. niespełna 15 proc. 

mieszkańców. W gospodarce uspołecznionej pracowało wówczas w województwie 

katowickim 1544 tys. osób (44 proc), z czego 826 tys. zatrudnionych było w przemyśle (23 

proc), 231 tys. w budownictwie (6,6 proc), 104 tys. w transporcie i łączności (3,0 proc), a 117 

tys. w handlu (3,4 proc)26. 

 W 1985 r. wśród 3916 tys. mieszkańców województwa katowickiego 1109 tys. 

znajdowało się w wieku szkolnym (27,7 proc.), 2413 tys. w produkcyjnym (61,7 proc.), a 412 

tys. – poprodukcyjnym (10,5 proc.). Spośród 15856 tys. zatrudnionych w gospodarce 

uspołecznionej 840 tys. pracowało w przemyśle, 185,3 tys. w budownictwie, 86,2 tys. w 

transporcie, 124,0 tys. w handlu, zaś 266 tys. znalazło zatrudnienie poza sferą produkcji 

materialnej. Utrzymywała się nadwyżka kobiet nad mężczyznami (o 2,7 proc), jednak była 

ona niższa niż średnia w Polsce27. Przyrost naturalny w województwie katowickim zawsze 

należał do najniższych w porównaniu z reszta Polski. W 1975 r. wynosił 7,3 promila,  

                                                           
24 T. Lijewski, Województwo katowickie, w: Polska. Zarys Encyklopedyczny, red., oprac. S. Puchała, 
H. Bonecki, W. Kryszewski i in., Warszawa 1974, s. 687-688; Rocznik statystyczny województwa 
katowickiego 1972, oprac. J,. Żyźniewski, F. Boja, K. Polok i in., Katowice 1972, s. 20, 133. 
25 Rocznik statystyczny województw 1976, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., 
Warszawa 1976, s. XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1981, red. E. Krzeczkowska, L. 
Gradowski, T. Kania i in., Warszawa 1981, s. XXXII; Rocznik statystyczny województw 1991, red. B. 
Wyżnikiewicz, K. Lutostański, M. Bulak i in., Warszawa 1991, s. XXXVIII. 
26 Rocznik statystyczny 1976, s. LII, 59. 
27 Rocznik statystyczny 1986, red. W. Sadowski, L. Gradowski, K. Adamowicz-Kubas i in., Warszawa 
1986, s. LV, LVI, 43,50, 69; Rocznik statystyczny województwa katowickiego 1991, s. 19-20. 



w 1980 r. 8,1 promila, w 1985 r. zmalał do 6,7 promila, zaś na koniec dekady spadł do 

poziomu 2,0 promila28. 

Wedle wyników ostatniego przeprowadzonego przez komunistyczne władze spisu 

powszechnego z 1988 r. większość mieszkańców województwa mieszkała w dwunastu 

wielkich miastach (powyżej 100 tys. osób). Najwięcej ludności miały Katowice (366 tys.), 

Sosnowiec (258,7 tys.) i Bytom (228,4 tys.). 1607 tys. osób (40,7 proc.) pracowało wyłącznie 

w gospodarce uspołecznionej, a 645 tys. ludzi (16,4 proc.) posiadało niezarobkowe źródła 

utrzymania (rentę, emeryturę, stypendium, zasiłek wychowawczy, rentę rodzinną). Zaledwie 

38 tys. (niespełna procent) utrzymywało się wyłącznie z rolnictwa. 1528 tys. mieszkańców 

(39 proc.) nie posiadało źródła zarobku29. W 1990 r., na 1631,2 tys. mieszkańców 

województwa wykazujących zatrudnienie, 1126,4 tys. pracowało w zakładach i instytucjach 

państwowych (69 proc.), zaś 504,8 tys. (31 proc.) poza nimi. W tym czasie na terenie 

województwa istniało 103731 niewielkich na ogół zakładów prywatnych30. 

 Województwo katowickie przyciągało przybyszów z innych stron Polski relatywnie 

wyższym poziomem życia. Niebagatelną rolę odgrywały warunki lokalowe. W latach 1961-

1971 zbudowano tu 276 tys. mieszkań (12 proc. w skali kraju). Największe osiedla powstały 

w Tychach, Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Pyskowicach. W 1972 r. 

na jedną izbę przypadało 1,2 mieszkańca31. W końcu 1975 r. na lokatora przypadło 15,5 

metra² powierzchni mieszkaniowej, zaś średnie zagęszczenie wynosiło 1,1 osoby na izbę. Pięć 

lat później sytuacja nieznacznie się polepszyła – na osobę przypadało wówczas 17 metrów² 

powierzchni, a zagęszczenie spadło do jednej osoby na pokój. W 1990 r. odpowiednie 

współczynniki wynosiły 18,8 metra² na osobę i 0,9 lokatora na izbę32. 

Dla poziomu życia mieszkańców istotne znaczenie miała infrastruktura komunalna. 

W województwie katowickim w 1975 r., mimo włączenia w obręb miast obszarów wiejskich, 

przestawiała się ona nie najgorzej w skali kraju. Z wodociągów korzystało wówczas 88,9 

proc. mieszkańców ośrodków miejskich, z kanalizacji – 73,1 proc., z sieci gazowej - 50,1 

proc. W ciągu pięciu kolejnych lat odsetek użytkowników bieżącej wody wzrósł do 93,3 

proc., kanalizacji do 81,3 proc., a sieci gazowej do 60,3 proc. W 1990 r. dostęp do bieżącej 

wody miało 98,0 proc. mieszkańców miast, do kanalizacja - 83,1 proc., a do sieci 

                                                           
28 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 21; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 
XXXXII; Rocznik statystyczny 1986, s. LVI; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XXXIX. 
29 Jak w zwierciadle..., „Dziennik Zachodni”, 28-29 I 1989, nr 24. 
30 Rocznik statystyczny województw 1991, s. LVII-LVIII. 
31 T. Lijewski, Województwo katowickie..., s. 692. 
32 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 255; Rocznik statystyczny województw 1981,  s. 331; 
Rocznik statystyczny województw 1991, s. 80. 



ciepłowniczo-gazowej - 65,9 proc. Jednak w sześciu miastach kanalizacji nie było w ogóle, 

zaś sieci gazowej w dwóch (w Siewierzu i w Sławkowie); w Kuźni Raciborskiej jedynie 65 

proc. mieszkańców miało dostęp do bieżącej wody. Spora część terenów wiejskich w ogóle 

nie miała tego rodzaju infrastruktury33. Płace mieszkańców województwa katowickiego stale 

kształtowały się na wysokim w skali kraju poziomie (na co miały zwłaszcza wpływ wysokie 

zarobki w przemyśle wydobywczym). W 1980 r. przeciętna miesięczna płaca wynosiła 7324 

zł, czyli 127 proc. średniej krajowej. W 1990 r. średnie zarobki mieszkańców województwa 

kształtowały się na poziomie 1263,2 tys. zł (hiperinflacja), czyli 122 proc. średniej krajowej34. 

Poziom zarobków przekładał się na dostęp do dóbr luksusowych, np. samochodów 

osobowych. W 1976 r., u progu samochodowego boomu, po drogach województwa jeździło 

128,6 tys. prywatnych aut. W 1980 r. w województwie katowickim było już zarejestrowanych 

290,4 tys. samochodów należących do prywatnych właścicieli, a dekadę później ich liczba 

wzrosła dwukrotnie – do 616,5 tys35.  

Słabo natomiast przedstawiał się za to poziom edukacji na poziomie średnim i 

wyższym – mieszkańcy generalnie nie wiązali lepszego wykształcenia z wyższym poziomem 

życia. W 1950 r. szkolnictwo wyższe w województwie katowickim ograniczało się do dwóch 

szkół wyższych o statusie akademickim (Śląska Akademia Lekarska w Bytomiu i 

Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz siedmiu szkół wyższych zawodowych. Bazę 

szkolnictwa wyższego powoli rozbudowywano, ale dopiero w 1968 r. powstała na terenie 

województwa pierwsza uczelnia humanistyczna o statusie uniwersyteckim – Uniwersytet 

Śląski36. Potencjał edukacyjny był zatem skromny, czego rezultatem było poważne 

zapóźnienie mieszkańców województwa. W 1989 r. zaledwie 6 proc. mieszkańców 

legitymowało się wykształceniem wyższym (32 miejsce w kraju), 25 proc. średnim (41 

miejsce w kraju); 31 proc. miało wykształcenie zawodowe, 36 proc. podstawowe, a 2 proc. 

niepełne podstawowe37. 

 

                                                           
33 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXIII, 274; Rocznik statystyczny województw 1981, 
s. 302; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XLIII; Rocznik statystyczny województwa 
katowickiego 1991, s. 99-106. 
34 Rocznik statystyczny województw 1981, s. 66; Rocznik statystyczny województw 1991, s. 54. 
35 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 224; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 272; 
Rocznik statystyczny województw 1991, s. 244. 
36 Rocznik Statystyczny 1950, s. 147-148; A. Barciak, S. Fertacz, Na drodze do uniwersytetu, w: 
„Mądrość zbudowała sobie dom...”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. 
A. Barciak, Katowice 2008, s. 62, 65. 
37 M. S. Szczepański, Opel z górniczym pióropuszem. Województwo śląskie i katowickie w procesach 
przemian, Katowice 2002, s. 46. 



3. Gospodarka województwa katowickiego 

 

Zindustrializowane województwo katowickie stale zajmowało pierwsze miejsce na 

gospodarczej mapie Polski. W 1950 r., gdy rozpoczynały się wielkie inwestycje planu 

sześcioletniego, miejscowa produkcja przemysłowa stanowiła 36,5 proc. produkcji kraju. 

Bazę przemysłowa stale rozbudowywano, koncentrując się przede wszystkim na przemyśle 

wydobywczym. W latach 1952-1960 r. wybudowano osiem nowych kopalń węgla w GOP, 

zaś w latach sześćdziesiątych powstało sześć kolejnych w intensywnie rozwijanym 

Rybnickim Okręgu Węglowym. W dekadzie lat siedemdziesiątych w zasadzie kończono 

inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach: oddano m.in. do eksploatacji  kopalnie: „Śląsk” 

w Rudzie Śląskiej, „Pniówek” w Pawłowicach, „Ziemowit” i „Piast” w Tychach, „Zofiówka” 

i „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju (od 1979 r. budowano kopalnię „Budryk”, która ostatecznie 

została oddana do ruchu już po transformacji systemowej). Rozbudowano znacznie produkcję 

hutniczą. Powstał szereg nowych hut żelaza (np. w Częstochowie i gigantyczna Huta 

„Katowice” w Dąbrowie Górniczej) i cynku (w Miasteczku Śląskim). Znacznie powiększono 

rozmiary bazy energetycznej – powstały m.in. elektrownie: „Halemba” w Rudzie Śl. (w 1962 

r.), Łagisza w Będzinie (w 1963 r.), „Rybnik” w Rybniku (w 1972 r.). Produkcję rozpoczęły 

fabryki samochodów w Bielsku-Białej i w Tychach38. 

W 1971 r. udział województwa w globalnej produkcji przemysłowej Polski wynosił 

19,6 proc. Katowickie pozostawało największym ośrodkiem przemysłu wydobywczego i 

hutniczego. W 1970 r. wydobycie węgla kształtowało się w nim na poziomie 89 proc. 

produkcji kraju (92 tys. ton), produkcja stali, surówki żelaza i wyrobów wwalcowanych 

wynosiła 42-46 proc. produkcji krajowej, cynku – 78 proc. Województwo było również 

potentatem w dziedzinie wytwarzania nawozów azotowych (głównie dzięki zakładom w 

Chorzowie) – dostarczało 61 proc. produkcji kraju39. 

Reforma administracyjna z 1975 r. wzmocniła wybitnie przemysłowy charakter 

województwa katowickiego. W 1976 r. wartość produkcji kształtowała się na poziomie ok. 16 

proc. ogólnokrajowej, jednak w kluczowych działach była znacznie wyższa. Katowickie 

wytwarzało: 100 proc cynku i ołowiu (spory udział w produkcji cynku i ołowiu miały tereny 

Olkusza, gdzie oddano do użytku największą wówczas w kopalnie rud cynku „Pomorzany”), 

                                                           
38 T. Lijewski, Województwo katowickie..., s. 688, 692; S. Kiermaszek, Województwo katowickie, w: 
Rocznik polityczny i gospodarczy 1978, red. M. Bednarkiewicz, T. Brzóska, I. Kaczmarska i in., 
Warszawa 1979, s. 616-617. 
39 T. Lijewski, Województwo katowickie...,, s. 688; Rocznik statystyczny województwa katowickiego 
1972, oprac. J,. Żyźniewski, F. Boja, K. Polok i in., Katowice 1972, s. 21. 



niemal 98 proc. węgla kamiennego, 37 proc. stali surowej i 27, 5 proc. energii elektrycznej40. 

W 1989 r. w województwie katowickim znajdowało się 65 kopalń węgla kamiennego, 13 

elektrowni i 19 hut żelaza. Działało tu ponadto 255 przedsiębiorstw budowlanych, 82 rolnicze 

i prawie 35 tys. niewielkich zakładów rzemieślniczych. Katowickie wytwarzało wówczas 25 

proc. dochodu narodowego41. 

 W 1990 r. województwo dostarczało 97,6 proc. wydobywanego w Polsce węgla, 

39,6 proc. produkowanego w Polsce koksu, 100 proc. cynku i ołowiu (dane z 1989 r.), 56,6 

proc. stali i 53,2 proc. wyrobów walcowanych, 48,7 proc. samochodów osobowych oraz 23,3 

proc. energii elektrycznej42. 

W parze z przemysłem szła najbardziej rozbudowana w Polsce infrastruktura 

transportowa. W 1972 r. na 100 km² powierzchni przypadało przeciętnie 18,4 km linii 

kolejowych, co przekraczało dwukrotnie średnią dla kraju. Na województwo katowickie 

przypadała wówczas połowa wysyłanych w Polsce ładunków towarowych43. 

W 1975 r. w województwie katowickim znajdowało się 55,4 km dróg o nawierzchni 

twardej na 100 km² oraz 23,1 km eksploatowanych linii kolejowych  na 100 km². Pięć lat 

później gęstość sieci drogowej wzrosła do 57,6 km/100 km², a kolejowej do 24,1km/100 km². 

W okresie dekady zapaści gospodarczej nastąpił upadek transportu kolejowego – w 1990 r. 

wykorzystywano 21,6 km/100 km² linii kolejowych. Rozbudowana została za to znacznie sieć 

dróg o utwardzonej nawierzchni – do 166 km/100 km²44. 

Nadmierna industrializacja oznaczała najwyższy w kraju poziom emisji szkodliwych 

dla środowiska substancji. W 1975 r. na terenie województwa funkcjonowały 193 zakłady 

uznane za szczególnie uciążliwe dla środowiska (spośród 871 w Polsce). Do atmosfery 

przedostawało się 612 tysięcy ton pyłów (w tym 63 tys. ton pyłów metalurgicznych) i 796 tys. 

ton gazów. Ilości te przekraczały wielokrotnie szkodliwe emisje w innych województwach. W 

1985 r. emisja gazów i pyłów kształtowała się na poziomie 300 ton na km² i była kilkakrotnie 

wyższa niż na pozostałym obszarze kraju (w województwie krakowskim wynosiła 215,7 ton 

na km², w pozostałych była mniejsza niż 100 ton na km²)45. 

                                                           
40 Rocznik statystyczny województwa katowickiego 1977, red. J. Żyżniewski, J. Kowalska, K. Polok, 
Katowice 1977, s. 20; W. Kiermaszek, Województwo katowickie..., s. 616-618. 
41 M. S. Szczepański, Opel..., s. 45. 
42 Rocznik statystyczny województw 1991, s. 190. 
43 T. Lijewski, Województwo katowickie..., s. 692. 
44 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 
XXXVI; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XXXVIII. 
45 Rocznik statystyczny 1976, s. 16; Rocznik statystyczny 1986, s. LV. 



Doprowadziło to do stanu faktycznej klęski ekologicznej. W latach 1989-1990 na 

terenie województwa znajdowało się 240 zakładów uznanych za uciążliwe dla środowiska. 

Do atmosfery trafiało rocznie 303,5 tys. ton pyłów (19,5 proc w skali kraju), 1309,2 tys. ton 

gazów ( 24,4 proc. w Polsce), a 25 proc. ścieków odprowadzano bezpośrednio do wód 

gruntowych. Na 65 proc. długości rzek zanikło życie biologiczne. W województwie 

katowickim ulokowano prawie 40 proc. terenów przeznaczonych na odpady poprodukcyjne. 

Ten ogromny śmietnik, szacowany na 1,5-1,7 mld. ton powiększał się z roku na rok, 

pochłaniając rocznie ok. 300 ha na nowe hałdy i zwałowiska46. 

 

4. Władze partyjne i administracyjne województwa katowickiego 

 

W latach 1947-1948 komuniści zmonopolizowali władzę w Polsce, a powstała w 

grudniu 1948 r. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza dokończyła implementację 

radzieckiego modelu ustrojowego. Kompleksowe zmiany służyły ustanowieniu w Polsce 

totalitarnego systemu politycznego, funkcjonującego w latach 1949–195347. Po politycznej 

„odwilży” z lat 1954-1956 system polityczny stał się mniej represyjny, jednak PZPR 

utrzymała monopol władzy. Jego fundamentem była nomenklatura – zasada nominacji i 

kontrolowania przez odpowiednie instancje partyjne obsady wyższych stanowisk w 

administracji i gospodarce48. 

Obowiązująca w Polsce w latach 1948-1989 zasada podporządkowania wszystkich 

dziedzin życia partii komunistycznej przez prawie trzydzieści lat wyprowadzona była z 

przesłanek ideologicznych, bez umocowania w systemie prawnym. Dopiero w lutym 1976 r. 

doczekała się unormowania poprzez konstytucyjne zapisy o socjalistycznym charakterze 

państwa i przewodniej roli PZPR49. 

Katowicka organizacja partyjna uzyskała szczególną pozycję w ramach PZPR. 

Niezmiennie była najliczniejsza w porównaniu ze strukturami w innych województwach. W 

1950 r. liczyła ponad 180 tys. członków. Poważnie zmniejszyła się w czasach polityczne 

                                                           
46 M. S. Szczepański, Opel..., s. 47-48. 
47 C. Maj, E. Maj, Przywództwo i elity polityczne w Polsce. Analiza porównawcza, w: Elity polityczne 
w Polsce, red. K. Pałecki, Toruń 2007 (reprint wydania z 1992 r.), s. 120; A. Paczkowski, Wstęp, w: 
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950–1952. Taktyka, strategia, metody, oprac. A. Dudek, A. 
Paczkowski, Warszawa 2000, s. 8, 10–11. 
48 A. Dudek, Funkcjonowanie systemu nomenklatury kadr PZPR na szczeblu wojewódzkim (1948–
1980). Przykład Krakowa, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, 
s. 99–100; K. Dąbek, PZPR – retrospektywny portret własny, Warszawa 2006, s. 28, 38. 
49 K. Dąbek, PZPR..., s. 38. 



„odwilży” – w 1959 r. w komitetach podlegających Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w 

Katowicach zrzeszonych było ponad 120 tys. członków i kandydatów. Do 1964 r. szeregi 

PZPR urosły niemal dwukrotnie – do 225 tys. członków i kandydatów. W 1976 r., po zmianie 

granic administracyjnych województwa, KW PZPR w Katowicach podlegało niemal 297 tys. 

członków i kandydatów. W 1981 r., w szczytowym momencie rozwoju, katowicka 

organizacja partyjna zrzeszała prawie 328 tys. członków. W 1989 r., u kresu istnienia PZPR, 

w jej szeregach było ponad 238 tys. członków i kandydatów50. 

Kolejnym wyróżnikiem katowickiej organizacji partyjnej był zasięg nomenklatury. 

W jej obrębie znalazła się większość wyższych stanowisk w administracji państwowej, w 

jednostkach gospodarczych i organizacjach społecznych. Nie są wprawdzie znane dane 

ogólne, dotyczące całego województwa, lecz fragmentaryczne informacje wskazują na jej 

powszechność zjawiska. W niewielkim i słabo uprzemysłowionym powiecie pszczyńskim w 

nomenklaturze miejscowego Komitetu Miejskiego i Gminnego PZPR w 1977 r. znajdowało 

się ok. 150 stanowisk (12 kluczowych pozostawało w gestii KW). W daleko większych i 

zindustrializowanych Tychach, w połowie lat osiemdziesiątych, do nomenklatury władz 

wojewódzkich partii należało ok. 40 funkcji, zaś miejscowemu Komitetowi Miejskiemu 

PZPR podlegało ich nie mniej niż 32051. 

Wysoką rangę wojewódzkiej organizacji PZPR podkreślał szczególny status jej I 

sekretarzy we władzach centralnych partii. Edward Gierek, Zdzisław Grudzień, Andrzej 

Żabiński i Zbigniew Messner, będąc I sekretarzami KW, pełnili jednocześnie funkcję 

członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, czyli wąskiego gremium 

najwyższych władz partii. Bogumił Ferensztajn i Manfred Gorywoda uzyskali rangę 

zastępców członka Biura politycznego. 

 

 

                                                           
50 C. Sputek, Rozwój organizacyjny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie 
katowickim w latach 1948-1956, s. 525 (poszyt w zb. Biblioteki Śląskiej). C. Sputek, Rozwój 
organizacyjny PZPR w województwie katowickim w latach 1959-1964 (między III a IV Zjazdem 
partii), w: Studia i materiały z dziejów Polski Ludowej, t. 12, s. 314; J. Neja, Uwarunkowania 
działalności opozycji przedsierpniowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Wybrane 
zagadnienie, w: Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, 
red. K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Szczecin 2008, s. 110; B. Tracz, Dekompozycja i 
rozkład struktur wojewódzkich PZPR w Katowicach, w: Upadek systemu komunistycznego na 
Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 roku w województwach katowickim i opolskim, red. A. 
Dziuba, S. Rosenbaum, Katowice 2010, s. 122-123. 
51 A. Dziuba, Kryzys i demontaż systemu komunistycznego. Pszczyna w latach 1975-1989 (mps 
przekazany do recenzji); A. Dziuba, Tychy w nowych granicach administracyjnych 1975–1991, w: 
Tychy. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, Tychy 2012, s. 318-319. 



Pierwsi sekretarze KW PZPR w Katowicach52  

• Ryszard Strzelecki (XII 1948 – II 1950) 

• Józef Olszewski (II 1950 – III 1957) 

• Edward Gierek (III 1957 – XII 1970) 

• Zdzisław Grudzień (XII 1970 – IX 1980) 

• Andrzej Żabiński (IX 1980 – I 1982) 

• Zbigniew Messner (I 1982 – XI 1983) 

• Bogumił Ferensztajn (XI 1983 – XI 1987) 

• Manfred Gorywoda (XI 1987 – XII 1989) 

 

Daleko mniejszą rolę kierowaniu województwem odgrywały władze 

administracyjne. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r., oparto ją na wzorcach radzieckich. 

Zlikwidowany został wówczas cały pion administracji terenowej, a jego funkcje powierzono 

radom narodowym, jako lokalnym organom władzy państwowej i jednocześnie quasi-

samorządom53. Od 1954 r. co trzy lata, a od 1961 r. regularnie co cztery lata władze urządzały 

spektakl wyboru członków rad wszystkich szczebli. Nie stosowano oczywiście procedur 

demokratycznych – głosować można było na jedną tylko listę kandydatów, przygotowaną 

przez Front Narodowy (od 1956 r. Front Jedności Narodu, od 1983 r. Patriotyczny Ruch 

Odrodzenia Narodowego). Wybory sprowadzało się do plebiscytu, w którym najważniejsza 

byłą frekwencja. 

Bieżącym zarządzaniem podległą jednostką terytorialną zajmowały się prezydia rad 

narodowych z przewodniczym na czele. Obowiązywała zasada ścisłej hierarchii i 

podporządkowania rad niższego szczebla radom wyższego rzędu, którym przysługiwały 

                                                           
52 Oprac. na podstawie Z. Woźniczka, Przemiany w elitach społeczno-politycznych Katowic po 1945 roku, w: 
Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2004, s. 
266-267; J. Kozik, Kronika ważniejszych wydarzeń w województwie katowickim 1950-1956, w: Studia i 
materiały z dziejów województwa katowickiego w Polsce Ludowej, t V, red. H. Rechowicz, Katowice 1970, s. 
206; C. Sputek-Wróblewska, Rozwój organizacyjny PZPR w województwie katowickim w latach 1954-1959, s. 
175-177; B. Tracz, Dekompozycja i rozkład..., s. 127; J. Neja, Wydarzenia lat 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980, w: 
Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 1, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, 
Katowice 2012, s. 489, Żabiński Andrzej, publ. internetowa, adres: 
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=%C5%BB&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&n
ameId=2479&osobaId=11665&, dostęp 9 X 2013 r.; Messner Zbigniew, publ. internetowa, adres: 
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=Messner&idx=&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pa
geNo=1&osobaId=9331&, dostęp 9 X 2013 r. 
53 T. Fuks, System rad narodowych i samorządu terytorialnego, w: Ustrój polityczny Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, red. T. Fuks, A. Łopatka, Warszawa 1986, s. 229; M. Kallas, A. Lityński, 
Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000, s. 60. 



uprawnienia kontrolne i władcze. Kształtowanie składu i działalności oraz kontrola rad 

odbywały się przede wszystkim kanałami partyjnymi.  

Gdy w 1973 r. przywrócono gminy, rady narodowe zostały pozbawione uprawnień 

administracyjnych. Funkcja przewodniczącego została złączona ze stanowiskiem sekretarza 

lokalnej instancji partyjnej. Rady skupiły się na odtąd na kontrolowaniu administracji 

kierowanej przez wojewodów, prezydentów miast i naczelników gmin. 

 

Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach54  

• Bolesław Jaszczuk (24 V 1950 – 28 V 1952)  

• Józef Koszutski (28 IV 1952-27 II 1954)  

• Ryszard Nieszporek (15 XII 1954-17 IV 1964)  

• Jerzy Ziętek (17 IV 1964-09 XII 1973) 

 

Wojewodowie katowiccy (do 1990 r.) 

• Jerzy Ziętek (12 XII 1973-31 V 1975)  

• Stanisław Kiermaszek (11 VI 1975 – 14 IV 1978) 

• Zdzisław Legomski (15 VI 1978 – 23 XII 1980) 

• Henryk Lichoś (24 XII 1980 – 15 XII 1981) 

• Roman Paszkowski (16 XII 1981 – 18 V 1985) 

• Tadeusz Wnuk (18 V 1985 – 28 V 1990) 

 

5. Życie polityczne w województwie katowickim 

 

Życie polityczne województwa katowickiego pod rządami PZPR miało fasadowy 

charakter. Obracało się wokół obchodów rocznic, lokalnych wydarzeń i prób wniknięcia 

władz do miejscowego życia społecznego. Jego przejawami były m.in. masówki, wiece, 

zobowiązania i czyny społeczne czy produkcyjne oraz okresowo przeprowadzane wybory do 

sejmu i rad narodowych. Cechował je blichtr, nowomowa i wszechwładna propaganda, 

realizowana za pomocą środków masowego przekazu, w tym lokalnej prasy (w województwie 

katowickim wydawano dzienniki „Trybuna Robotnicza” – organ KW PZPR, „Dziennik 

Zachodni”, „Wieczór” i „Sport” oraz szereg lokalnych tygodników). Partia utrzymywała 

                                                           
54 Listę przewodniczących WRN i wojewodów śląskich opublikowano na stronie urzędu wojewódzkiego w 
Katowicach. Adres: http://www.katowice.uw.gov.pl/wojewodztwo/poczet_wojewodow.html, dostęp 7 X 2013 r. 



pozory pluralizmu politycznego, animując działania sprzymierzonych z nią partii 

(Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) a także licznych 

organizacji społecznych55.  

Okresowo dochodziło do zaburzeń narzuconego przez władze porządku. Jesienią 

1956 r. w całym województwie katowickim, na fali politycznej „odwilży” odbywały się 

liczne wiece i masówki, podczas których manifestowano poparcie dla politycznych zmian. 

Nie doszło jednak do strajków, których PZPR szczególnie się obawiała. W marcu 1968 r. w 

Gliwicach i Katowicach protestowała młodzież (głownie studencka), lecz brutalne stłumienie 

protestów i skuteczne działania propagandowe zapobiegły eskalacji konfliktu. W 1970 r., 

podczas buntu robotników Wybrzeża, w województwie katowickim panował spokój, dzięki 

wcześniej podjętym przez aparat bezpieczeństwa działaniom profilaktycznym, jak też za 

sprawą lepszej w województwie katowickim stopy życiowej mieszkańców. Również  

w 1976 r. udało się PZPR i aparatowi bezpieczeństwa zapobiec niepokojom – co więcej 

Grudzień zdołał zorganizować masowe wiece poparcia dla Gierka i polityki prowadzonej 

przez ekipę rządzącą56. 

Początki zorganizowanej opozycji w województwie katowickim wyznacza 

powstanie w lutym 1977 r. Wolnych Związków Zawodowych założonych przez Kazimierza 

Świtonia, Romana Kściuczka i Władysława Suleckiego. Nie udało im się jednak dotrzeć do 

szerszych grup społeczeństwa – zwłaszcza inteligencji i studentów. Dopiero w sierpniu i 

wrześniu 1980 r., robotnicy województwa katowickiego masowo poparli strajkami kolegów z 

Wybrzeża. Powstały wówczas Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 

Latem 1981 r. jego szeregi były w skali kraju najliczniejsze – zrzeszał wówczas 1129 tys. 

członków w 1325 komisjach zakładowych57. 
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dr Adam Dziuba 

Województwo kieleckie 1950-1990 

 

W marcu 1945 r. województwo kieleckie utraciło na rzecz województwa śląskiego  

powiaty będziński i zawierciański oraz miasto na prawach powiatu Sosnowiec. Najludniejsza 

i najbardziej uprzemysłowiona część województwa kieleckiego została trwale związana z 

Górnym Śląskiem1.  

 

1. Terytorium i podziały administracyjne województwa kieleckiego 

 

Przed reformą administracyjną, wchodzącą w życie z dniem 6 lipca 1950 r., 

województwo kieleckie miało powierzchnię 18 tys. km. kw. Ogółem znajdowało się w nim 27 

miast oraz 213 gmin. Jego teren był słabo zurbanizowany i uprzemysłowiony. Zaliczało się do 

województw o rolniczo-przemysłowym charakterze2. 

Zmieniająca podział administracyjny kraju ustawa z 28 czerwca 1950 r. włączyła do 

województwa kieleckiego powiaty opoczyński i konecki (z województwa łódzkiego), 

wyłączyła zaś powiat częstochowski wraz z powiatem miejskim Częstochowa, wcielając je do 

województwa katowickiego; kieleckie utraciło w ten sposób poważny ośrodek 

metalurgiczny3. Obszar województwa zwiększył się do 19,5 tys. km. kw. Dzielił się na 

czternaście powiatów, (w tym dwa miasta wydzielone): buski, iłżecki, jędrzejowski, kielecki, 

kielecki miejski, konecki, kozienicki, opatowski, opoczyński, pińczowski, radomski, 

radomski miejski, sandomierski i włoszczowski. Łącznie w powiatach funkcjonowało 

wówczas 229 gmin4. Województwo kieleckie graniczyło z warszawskim, lubelskim, 

rzeszowskim, krakowskim, katowickim i łódzkim.  

Reforma administracyjna przeprowadzona w myśl ustawy z 25 września 1954 r. 

podzieliła teren województwa na 20 powiatów (w tym pięć miejskich: Kielce, Radom, 

Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice). Na jego terenie ogółem 

znajdowało się 28 miast, 3 osiedla i 762 gromady5. 

                                                           
1 M. Fic, Nowy podział administracyjny [w:] Województwo Śląskie 1945-1950. Zarys dziejów 
politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 92. 
2 Rocznik Statystyczny 1950, Warszawa 1951, s. 12. 
3 Dziennik Ustaw nr 28 z 1950 r., poz. 255, Ustawa o zmianach podziału administracyjnego państwa. 
4 Rocznik Statystyczny 1950, s. 12-13. 
5 Rocznik Statystyczny 1956, Warszawa 1956, s. 32. 



W 1965 r. na województwo kieleckie składały się 24 powiaty (w tym 5 miejskich). 

Znajdowało się w nich 35 miast, 2 osiedla i 506 gromad6. W 1970 r. w skład województwa 

wchodziło 36 miast, 1 osiedle i 435 gromad. Liczba powiatów nie uległa zmianie7. W 1972 r., 

po likwidacji gromad i restytucji podziału na gminy, przy niezmienionej liczbie powiatów, 

utworzono na jego obszarze 34 miasta i 170 gmin8.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r znacznie ograniczyło teren 

województwa kieleckiego. Uległo on redukcji do 9,2 tys. km², ale pozostało jednym z 

największych pod względem obszaru (szóste miejsce w kraju). Graniczyło z województwami: 

radomskim od północy, tarnobrzeskim od wschodu, miejskim krakowskim i tarnowskim od 

południa oraz z katowickim, częstochowskim i piotrkowskim od strony zachodniej. Cześć 

powiatów i gmin włączono do nowo powstających województw: częstochowskiego, 

piotrkowskiego, radomskiego i tarnobrzeskiego. Do województwa częstochowskiego trafiła 

większa część powiatu włoszczowskiego (przy czym sama Włoszczowa pozostała w 

województwie kieleckim). Na rzecz województwa piotrkowskiego kieleckie oddało: 

większość jednostek administracyjnych powiatu opoczyńskiego (z Opocznem), mniejszą 

część powiatu koneckiego (bez Końskiego) i jedną gminę z powiatu włoszczowskiego. Na 

rzecz województwa radomskiego scedowano: powiat miejski Radom, całe powiaty: 

kozienicki, radomski, białobrzeski, przysuski i zwoleński, większość powiatów: 

szydłowieckiego (z Szydłowcem), lipskiego (z miastem Lipsko), oraz mniejszą część 

jednostek administracyjnych powiatów: opoczyńskiego, starachowickiego (bez Starachowic) i 

koneckiego. Nowo powstałemu województwu tarnobrzeskiego kieleckie przekazało: powiat 

sandomierski, większość jednostek administracyjnych powiatu opatowskiego (z Opatowem), 

staszowskiego (ze Staszowem), oraz po jednej gminie z powiatów buskiego i lipskiego. 

Okrojone województwo kieleckie składało się przede wszystkim z terenów dawnego 

województwa kieleckiego: byłych powiatów miejskich Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, 

Skarżysko-Kamienna i Starachowice, powiatów kieleckiego, kazimierskiego, 

jędrzejowskiego, pińczowskiego, większej części powiatów buskiego, koneckiego, 

starachowickiego oraz resztek powiatów opatowskiego, włoszczowskiego, staszowskiego, 

                                                           
6 Rocznik statystyczny 1966, red. E. Krzeczkowska, B. Askanas, A. Junak i in., Warszawa 1966, s. 10. 
7 Rocznik statystyczny 1971, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., Warszawa 1971, s. 
55. 
8 Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach (dalej: Dz. Urz. WRN w Kielcach) 
nr 26 z 1972 r. poz. 173, Uchwała Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 
grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim; I. Dorocińska-Kwiatek, 
Województwo kieleckie [w:] Polska. Zarys Encyklopedyczny, red., oprac. S. Puchała, H. Bonecki, W. 
Kryszewski i in., Warszawa 1974, s. 694. 



lipskiego i szydłowieckiego. Przyłączono do województwa kieleckiego niektóre tereny 

wchodzące dotąd w skład województwa krakowskiego: większość jednostek 

administracyjnych powiatu miechowskiego (z Miechowem) oraz jedną gminę z powiatu 

proszowickiego (bez Proszowic). Składało się odtąd z siedemnastu miast (Kielce, Busko-

Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Miechów, 

Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Skalbmierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, 

Stąporków, Suchedniów, Włoszczowa) oraz 83 gmin9.  

Podobnie jak w przypadku województwa katowickiego liczba jednostek 

administracyjnych podlegających władzy w Kielcach była zbyt duża, toteż część z nich 

scalono. Rozporządzeniem z 11 czerwca 1976 r. połączono szesnaście gmin w osiem i 

zniesiono dalszych siedem, włączając poszczególne miejscowości do innych jednostek 

administracyjnych10. Pod koniec 1979 r., na podstawie rozporządzenia Ministra 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, znacznie powiększono obszar 

stolicy województwa. Włączono wówczas do Kielc cześć okolicznych wsi11.  

W efekcie tych zmian w 1980 r. na terenie województwa funkcjonowało 17 miast 

(podobnie jak w 1975 r.), ale liczba gmin, po akcji ich scalania, spadła do 69. W 1985 r. 

liczba miast i gmin pozostawała niezmienna. W 1989 r. dwa ośrodki – Sędziszów i Kunów 

uzyskały prawa miejskie. W efekcie w 1990 r. kieleckie pod względem administracyjnym 

dzieliło się na 19 miast i 70 gmin12. 

 

 

                                                           
9 Dziennik Ustaw (dalej: Dz.U.) nr 17 z 1975 poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 
1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw; Rocznik 
statystyczny 1976, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., Warszawa 1976, s. 32-33. 
10 Dz.U. nr 23 z 1976 poz. 142, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany 
granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w 
województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, 
tarnowskim. 
11 Dz.U. nr 26 z 1979 r., poz. 155, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w 
województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, 
sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim. 
12 Rocznik statystyczny województw 1981, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, T. Kania i in., 
Warszawa 1981, s. 1; Rocznik statystyczny 1986, red. W. Sadowski, L. Gradowski, K. Adamowicz-
Kubas i in., Warszawa 1986, s. LIV; Monitor Polski (dalej: M.P.) nr 41 z 1989 r., poz. 323, Uchwała 
nr 162 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Kunów w 
województwie kieleckim; Monitor Polski nr 41 z 1989 r., poz. 324, Uchwała nr 163 Rady Ministrów z 
dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Sędziszów w województwie kieleckim; Rocznik 
statystyczny województw 1991, red. B. Wyżnikiewicz, K. Lutostański, M. Bulak i in., Warszawa 
1991, s. 18. 



2. Ludność województwa kieleckiego

 

Wedle spisu z 1946 r. na trenach wchodz

kieleckiego mieszkało 1702 tys. osób. W latach wielkich powojennych migracji, do 1950 r., 

opuściło je 236 tys. mieszka

poziomie 10-12 tys. ludzi rocznie. Znaczna cz

pracy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Migracji ludności sprzyjał bardzo wysoki po wojnie przyrost naturalny 

kształtował się na poziomie ok. 35 promili, w nast

sześćdziesiątych – 8 do 9 promili. Wysokie tempo przyrostu naturalnego utrzymywało si

także w latach siedemdziesiątych. Pod koniec dekady jego współczyn

Nadal trwały procesy migracyjne: wyjazdy z województwa i przenoszenie si

(co miało związek z urbanizacj

opuściło 8390 osób, z czego 4529 trafiło do miast, a 3861

województwa13. Można się domy

katowickiego, które oferowało dobrze płatn

uzyskania własnego lokum. 

Tabela 1. Ludność województwa 

 

W dekadzie lat osiemdziesi

kraju, mocno się obniżyło. W 1980 r. współczynnik przyrostu wynosił 9,1 promila, w 1985 

7,2 promila, a na koniec dekady spadł do poziomu 3,

                                                           
13 J. Stański, Województwo kieleckie [w:] Rocznik polityczny i gospodarczy 1978, red. M. 
Bednarkiewicz, T. Brzóska, I. Kaczmarska i in., Warszawa 1979, s. 619; I. Doroci
Województwo kieleckie..., s.695

województwa kieleckiego 

Wedle spisu z 1946 r. na trenach wchodzących w skład ówczesnego województwa 

kieleckiego mieszkało 1702 tys. osób. W latach wielkich powojennych migracji, do 1950 r., 

ciło je 236 tys. mieszkańców. W późniejszych latach wyjazdy utrzymywały si

12 tys. ludzi rocznie. Znaczna część opuszczających kieleckie pojechała do 

gu Przemysłowym oraz w Krakowskim Okrę

ci sprzyjał bardzo wysoki po wojnie przyrost naturalny 

 na poziomie ok. 35 promili, w następnej dekadzie 16-20 promili, a w latach 

8 do 9 promili. Wysokie tempo przyrostu naturalnego utrzymywało si

tych. Pod koniec dekady jego współczynnik wynosił 9,8 promila. 

Nadal trwały procesy migracyjne: wyjazdy z województwa i przenoszenie si

zek z urbanizacją i zmianami administracyjnymi). Tylko w 1977 r. wie

ciło 8390 osób, z czego 4529 trafiło do miast, a 3861 wyjechało poza teren 

 domyślać, że spora cześć migrantów trafiła do województwa 

katowickiego, które oferowało dobrze płatną prace w przemyśle i możliwo

Tabela 1. Ludność województwa kieleckiego w latach 1950-1990.

W dekadzie lat osiemdziesiątych tempo przyrostu naturalnego, podobnie jak w całym 

yło. W 1980 r. współczynnik przyrostu wynosił 9,1 promila, w 1985 

7,2 promila, a na koniec dekady spadł do poziomu 3,4 promila (co jednak stanowiło jeden z 

 

Województwo kieleckie [w:] Rocznik polityczny i gospodarczy 1978, red. M. 
Bednarkiewicz, T. Brzóska, I. Kaczmarska i in., Warszawa 1979, s. 619; I. Doroci

-696; S. Berus, K. Strug, Ziemia kielecka, Kielce 1971, 

cych w skład ówczesnego województwa 

kieleckiego mieszkało 1702 tys. osób. W latach wielkich powojennych migracji, do 1950 r., 

trzymywały się na 

kieleckie pojechała do 

ęgu Przemysłowym. 

ci sprzyjał bardzo wysoki po wojnie przyrost naturalny – do 1950 r. 

20 promili, a w latach 

8 do 9 promili. Wysokie tempo przyrostu naturalnego utrzymywało się 

nik wynosił 9,8 promila. 

Nadal trwały procesy migracyjne: wyjazdy z województwa i przenoszenie się ze wsi do miast 

 i zmianami administracyjnymi). Tylko w 1977 r. wieś 

wyjechało poza teren 

 migrantów trafiła do województwa 

liwość łatwiejszego 

 

1990. 

tych tempo przyrostu naturalnego, podobnie jak w całym 

yło. W 1980 r. współczynnik przyrostu wynosił 9,1 promila, w 1985 – 

4 promila (co jednak stanowiło jeden z 

Województwo kieleckie [w:] Rocznik polityczny i gospodarczy 1978, red. M. 
Bednarkiewicz, T. Brzóska, I. Kaczmarska i in., Warszawa 1979, s. 619; I. Dorocińska-Kwiatek, 

696; S. Berus, K. Strug, Ziemia kielecka, Kielce 1971, s. 13. 



wyższych wskaźników w skali kraju)14. Nadal utrzymywała się jeszcze tendencja do 

opuszczania terenów województwa – np. w 1985 wyjechało 1,5 tys. mieszkańców (jedna z 

wyższych liczb w Polsce)15.  

Gęstość zaludnienia w województwie kieleckim utrzymywała się na średnim 

poziomie w skali kraju. W 1975 r. jej współczynnik wynosił 112,6 osób na km² i nieznacznie 

przekraczał średnią w Polsce. Do 1980 r. wzrosła do 116 osób na km², dekadę później 

wynosił 122 osoby na km² i pokrywała się ze średnią dla Polski16. Rósł stale odsetek ludności 

zamieszkującej miasta. W 1950 r. wynosił zaledwie 15,8%, podniósł się znacznie w okresie 

przyśpieszonej industrializacji w latach planu sześcioletniego (1950-1955), pozostając jednak 

na stosunkowo niskim poziomie. 30% przekroczył dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. 

Poziom urbanizacji spadł w 1975 r. w związku z wyłączeniem części zurbanizowanych 

terenów na rzecz województwa radomskiego. Przez kolejne pięć lat wzrósł o 5%, co można 

wytłumaczyć zarówno inwestycjami w przemysł województwa (i migracją do miast), jak też 

włączaniem niektórych wsi do powiększanych obszarów miejskich. Na koniec dekady lat 

dziewięćdziesiątych współczynnik urbanizacji zbliżył się już do 50%. Oznacza to, że w ciągu 

czterdziestu lat stopniowo zanikał wybitnie rolniczy charakter województwa. 

Odsetek osób utrzymujących się z rolnictwa zmniejszał się. W 1969 r. przekroczony 

został próg 50 proc. pracujących utrzymujących się z zajęć pozarolniczych17. Po reformie 

administracyjnej z 1975 r. w gospodarce uspołecznionej zatrudnionych było 335 tys. osób, w 

tym 149,6 tys. w przemyśle, 39,6 tys. w budownictwie, 36,5 tys. w transporcie i łączności, a 

28,8 tys. w handlu18. W 1980 r. z działalności pozarolniczej utrzymywało się już ponad 70% 

mieszkańców województwa19. W 1990 r. na prawie 537 tys. zatrudnionych 232 tys. osób 

pracowało na posadach państwowych, zaś 304 tys. w sektorze prywatnym – w rolnictwie i 

poza nim (w województwie kieleckim istniało wówczas ponad 25 tys. niewielkich na ogół 

zakładów prywatnych)20.  

                                                           
14 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 21; Rocznik statystyczny województw 1981, red. E. 
Krzeczkowska, L. Gradowski, T. Kania i in., Warszawa 1981, s. XXXXII; Rocznik statystyczny 1986, 
s. LVI; .Rocznik statystyczny województw 1991, s. XXXIX. 
15 Rocznik statystyczny 1986, s. LVI. 
16 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 
XXXII; Rocznik statystyczny województw 1991, Warszawa 1991, s. XXXVIII. 
17 S. Berus, K. Strug, Ziemia kielecka..., s. 14. 
18 Rocznik statystyczny 1976, s. 59.</ 
19 M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski, w: NSZZ 
„Solidarność” 1980–1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, t. 6, Warszawa 2010, s. 737. 
20 Rocznik statystyczny województw 1991, s. LVII. 



Wraz z urbanizacją wzrastały zasoby mieszkaniowe województwa kieleckiego. W 

latach 1950-1970 zwiększyły się o 129%. Warunki mieszkaniowe w miastach województwa 

kieleckiego stopniowo się poprawiały. W 1960 r. na jedna izbę przypadało 2,15 

mieszkańców, zaś w 1975 r już 1,4, przy czym na jedną osobę przypadło średnio 13,3 m² 

powierzchni. Największe osiedla powstały w tym czasie Radomiu i w Kielcach. Pięć lat 

później sytuacja uległa nieznacznej poprawie – na osobę przypadało wówczas 14,4 metra² 

powierzchni, a zagęszczenie spadło do 1,2 osoby na pokój. W połowie dekady lat 

osiemdziesiątych nadal oddawano do użytku ok. 20 izb w przeliczeniu na tysiąc 

mieszkańców. W rezultacie w 1990 r. odpowiednie na osobę przypadało średnio 16,6 metra² 

mieszkania, przy współczynniki 1,08 lokatora na izbę21. 

Jednak w ślad za rozwojem budownictwa mieszkaniowego nie nadążały inwestycje 

w infrastrukturę miejską. Województwo kieleckie stale należało do rejonów o niskim 

standardzie komunalnym. W 1945 r. jedynie cztery miasta miały sieć wodociągową, zaś 

gazowa istniała tylko w Radomiu. W 1972 r. już 37 miast i osiedli miało wodociągi, zaś 24 

kanalizację. Gaz był jednak doprowadzony jedynie do sześciu miejscowości. Wsie były 

zelektryfikowane w 86,5 proc22.  

W 1975 r., po reformie administracyjnej, miejska infrastruktura pozostawała słabo 

rozwinięta. Z wodociągów korzystało wówczas 75 proc. mieszkańców ośrodków miejskich, z 

kanalizacji – 61,4%, z sieci gazowej – 37,3%. Do 1980 r. odsetek użytkowników bieżącej 

wody wzrósł do 83,6%, kanalizacji do 69,8%, a sieci gazowej do 51,5%23. W połowie dekady 

lat osiemdziesiątych jedynie Chęciny były w 100% podłączone do sieci wodociągowej. 

Większość miast mieściła się w przedziale 80-90% lokatorów korzystających z bieżącej 

wody, przy czym w Kazimierzy odsetek ten wynosił 35%, w Suchedniowie - 33%, zaś w 

Skalbmierzu – 22%. W miastach ok. 70% lokatorów mogło korzystać z sieci kanalizacyjnej, 

przy czym w Skalbmierzu i w Działoszycach nie było jej wcale24. Infrastruktura stopniowo 

była rozbudowywana i sytuacja się polepszała. W 1990 r. dostęp do bieżącej wody miało 

                                                           
21 I. Dorocińska-Kwiatek, Województwo kieleckie..., s. 699; Rocznik statystyczny województw 1976, 
s. 255; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 331; Rocznik statystyczny miast 1985, red. W. 
Sadowski, L. Gradowski, K. Adamowicz-Kubas i in., Warszawa 1986, s. 87; Rocznik statystyczny 
województw 1991, s. 80. 
22 I. Dorocińska-Kwiatek, Województwo kieleckie..., s. 699. 
23 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXIII, 274; Rocznik statystyczny województw 1981, 
s. 302. 
24 Rocznik statystyczny miast 1985, s. 297. 



90,2% mieszkańców miast województwa, do kanalizacji – 84,3%, a do sieci ciepłowniczo-

gazowej – 80,2%, co oznacza, ze w tej akurat dekadzie nastąpił poważny postęp25.  

Pensje mieszkańców województwa kieleckiego niezmiennie pozostawały na niskim 

w skali kraju poziomie. W 1980 r. przeciętna miesięczna płaca wynosiła 5294 zł - 91% 

średniej krajowej. W 1990 r. średnie zarobki mieszkańców województwa kształtowały się na 

poziomie 938,4 tys. zł, czyli nadal 91% średniej krajowej26.  

Wynagrodzenia mieszkańców województwa kieleckiego ograniczały ich dostęp do 

dóbr luksusowych. W 1976 r. zarejestrowanych w nim było 19,5 tys. aut – ponad 

sześciokrotnie mniej niż w katowickim. W 1980 r. prywatnych samochodów było 44 tys., zaś 

dziesięć lat później 110,6 tys. Wzrost w ciągu kryzysowej dekady był zadem prawie 

trzykrotny, ale poziom motoryzacji i tak był w 1990 r. niemal sześciokrotnie mniejszy niż w 

województwa katowickim27.  

Mieszkańcy województwa kieleckiego mieli też utrudniony dostęp do edukacji. W 

1950 r. utworzono na jego terenie Wieczorową Szkołę Inżynierską, przekształconą w 1967 r. 

w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. W 1969 powstała z kolei Wyższa Szkoła 

Nauczycielska, która uzyskała niebawem rangę Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po reformie 

administracyjnej z 1975 r. na terenie województwa działały WSP i Politechnika 

Świętokrzyska. W roku akademickim 1980/1981 studiowało w nich ponad 7 tys. osób. Obok 

tych uczelni funkcjonowały punkty konsultacyjne uruchomione przez uczelnie z Krakowa, 

Lublina, Łodzi i Warszawy28.  

Jednak pod względem poziomu edukacji mieszkańców województwo kieleckie 

pozostało zapóźnione. W 1990 r. tylko 5,4% jego mieszkańców mogło się legitymować 

wyższym wykształceniem, średnie posiadało 23,0%, zawodowe – 20,8%, podstawowe – 41% 

zaś niepełne podstawowe lub żadne – aż 9,8%29. 

 

3. Gospodarka województwa kieleckiego 

 

Tereny województwa mimo postępującej urbanizacji i industrializacji pozostały 

jednymi z ważniejszych jeśli chodzi o produkcję rolną. W południowo – wschodniej części 
                                                           
25 Rocznik statystyczny województw 1991, s. XLIII. 
26 Rocznik statystyczny województw 1981, s. 66; Rocznik statystyczny województw 1991, s. 54. 
27 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 224; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 272; 
Rocznik statystyczny województw 1991, s. 244. 
28 I. Dorocińska-Kwiatek, Województwo kieleckie..., s. 700; Rozwój społeczno-gospodarczy 
województwa kieleckiego w 40-leciu PRL, Kielce 1984, s. 55-56. 
29 Rocznik statystyczny województw 1991, s. 29. 



województwa przeważały dobre gleby na podłożu lessowym, w Niecce Nidziańskiej także 

rędziny. Na pozostałych obszarach były głownie słabsze gleby bielicowe i płowe, zaś w 

Górach Świętokrzyskich – górskie. Ze względu na walory krajobrazowe, zwłaszcza na terenie 

Gór Świętokrzyskich, rozwijała się turystyka30.  

W 1972 r. województwo kieleckie dostarczyło 4,2% produkcji przemysłowej i ok. 

6,5% rolniczej w skali kraju. Najsilniej uprzemysłowione były rejony leżały w obrębie 

Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (górnictwo i przetwórstwo od XVIII-XIX w.) i 

utworzonego w okresie międzywojennym Centralnego Okręgu Przemysłowego. Procesy 

industrializacji wzmogły się po 1950 r. W latach 1950-1972 zatrudnienie w przemyśle 

wzrosło trzykrotnie. Zbudowano wówczas: kopalnię siarki w Grzybowie, elektrownię 

„Kozienice” w Świerzawach Górnych, Fabrykę Samochodów Ciężarowych w 

Starachowicach, Zakłady Chemiczne w Kielcach, hutę szkła w Sandomierzu. Rozbudowano 

też istniejące zakłady – metalowe w Radomiu i w Kielcach (produkujące m.in. sprzęt 

gospodarstwa domowego). W całej Polsce zbywano wyroby Zakładów Wyrobów 

Nożowniczych „Gerlach” z Drzewicy, a Radomska Wytwórnia Telefonów uzyskała rangę 

monopolisty w wytwarzaniu sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce. W Radomiu 

uruchomiono fabrykę domów, na potrzeby której okoliczne zakłady kamienia budowlanego 

dostarczały m. in materiałów ściennych. Na bazie surowców miejscowego wapienia tworzono 

cementownie. W Ostrowcu i Opocznie funkcjonowały zakłady materiałów ogniotrwałych, w 

Radomiu wytwórnia papierosów. W Pińczowie, Dwikozach, Lipsku, Radomiu zlokalizowany 

był przemysł przetwórstwa warzyw i owoców. Starymi tradycjami mogły się pochwalić huty - 

m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim31.  

Kieleckie było krajowym potentatem w branży sprzętu AGD - w 1970 r. 

produkowało 60,8% wytwarzanych w Polsce pralek i wirówek. Ponadto na jego terenie 

powstawało 23% krajowej produkcji samochodów ciężarowych i ciągników, 100% cegły 

wapienno-żużlowej i 22,5% maszyn do obróbki metali. Wraz wydzieleniem województwa 

radomskiego produkcja kieleckiego przemysłu obniżyła się do 43,9 proc krajowej produkcji 

wirówek i lodówek oraz 80% cegły wapienno-żużlowej. Wzrósł za to udział w produkcji 

maszyn do obróbki metali do 43,9% Na stałym poziomie pozostawał udział w wytwarzaniu 

samochodów ciężarowych32.  

                                                           
30 I. Dorocińska-Kwiatek, Województwo kieleckie..., s. 694-695. 
31 Tamże, s. 696-697. 
32 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 109. 



W drugiej połowie dekady lat siedemdziesiątych województwo kieleckie zachowało 

pozycję jednego z głównych producentów samochodów ciężarowych (w segmencie średnio 

tonażowych było wręcz monopolistą), posiadało poważny udział w produkcji silników 

wysokoprężnych, materiałów budowlanych (wytwarzało m.in. 93% gipsu produkowanego w 

kraju). Rozbudowano hutę w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fabrykę Samochodów Ciężarowych 

w Starachowicach oraz zbudowano Zakład Łożysk Tocznych. Inwestowano też w rozwijający 

się stale przemysł przetwórczy (m.in. Kombinat Mięsny w Starachowicach)33. Pod koniec 

dekady lat osiemdziesiątych XX w. województwo kieleckie wyróżniał jedynie monopol w 

wytwarzaniu cegieł wapienno-żużlowych (100% produkcji krajowej) i wysoki udział w 

produkcji wapna (37%)34. 

Infrastruktura transportowa rozwijała się powoli, przy czym w jej rozbudowie nie 

pomagał niski poziom wyjściowy. W 1975 r. w województwie kieleckim eksploatowano 7,8 

km linii kolejowych na 100 km². Sieć dróg nawierzchni twardej także nie była gęsta – średnia 

wartość wynosiła 61,5 km/100 km². W 1980 r. gęstość sieci kolejowej wzrosła do 8,7 km/100 

km², a drogowej do 64 km/100 km². W 1990 r. średnia gęstość wykorzystywanych linii 

kolejowych kształtowała się na poziomie 6,4 km/100 km² linii kolejowych. Sieć dróg o 

utwardzonej nawierzchni wzrosła do 84,6 km/100 km²35 

 

4. Władze partyjne i administracyjne województwa kieleckiego 

 

Życie polityczne w województwie kieleckim, podobnie jak w całej Polsce, toczyło 

się pod dyktando PZPR, zawiadującej rozbudowanym systemem nomenklatury i 

uprawnieniami decyzyjnymi w stosunku do administracji oraz instytucji przemysłowych. Jak 

w całym kraju cechowały je sztuczność, blichtr i próby mobilizacji społeczeństwa wokół akcji 

politycznych organizowanych przez miejscowe władze partyjne (wybory, święta państwowe, 

itp.). Zwierzchnicy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach nigdy nie uzyskali w 

centralnych władzach partyjnych rangi porównywalnej z sekretarzami KW PZPR w 

Katowicach. Jedynie Wiesław Wicha, po odejściu z Kielc do Warszawy, zrobił polityczną 

karierę.  

 

                                                           
33 J. Stański, Województwo kieleckie, w: Rocznik polityczny i gospodarczy 1978, red. M. 
Bednarkiewicz, T. Brzóska, I. Kaczmarska i in., Warszawa 1979, s. 619-620. 
34 Rocznik statystyczny województw 1991, s. 189. 
35 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 
XXXVI; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XXXVIII. 



Sekretarze KW PZPR w Kielcach 

• Jan Kozłowski XII 1948 – VI 1949 

• Wiesław Wicha VI 1949 - VII 1950 

• Jan Kowarz VII 1950 – IV 1951 

• Stanisław Pawlak IV 1951 – II 1953 

• Stanisław Krupa II 1953 – VIII 1955 

• Franciszek Wachowicz 1955 – XII 1968 

• Tadeusz Rudolf I XII 1968 – XI 1972 

• Aleksander Zarajczyk XI 1972- XII 1979 

• Witold Gadomski I 1980 – VI 1981 

• Maciej Lubczyński VI 1981 – X 1986 

• Jarosław Motyka X 1986 – I 1990 (?)36 

 

Zwierzchnicy kieleckiej administracji, do 1973 r. przewodniczący Wojewódzkiej 

Rady Narodowej, a następnie wojewodowie, byli ściśle podporządkowani władzom PZPR. 

Zwraca natomiast uwagę, ze w latach 1950-1954 funkcje jej zwierzchników sprawowali 

działacze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Nie miało to istotnego znaczenia, bowiem 

ZSL ściśle realizowało wytyczne PZPR. Od jesieni 1954 r. administracją zawiadywali jedynie 

członkowie partii rządzącej. 

 

Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 

• Jan Bąk V 1950 – V 1951  

• Ignacy Klimaszewski V 1951 – XII 1952  

• Stefan Dybowski XII 1952 – IX 1954  

• Tadeusz Żabiński IX 1954 - VIII 1956  

• Stanisław Bąk-Dzierżyński X 1956 – II 1958  

• Czesław Domagała II 1958 – III 1965  

• Antoni Mierzwiński III 1965 – IV 1968  

• Aleksander Zarajczyk IV 1968 – XII 1973  

 

Wojewodowie kieleccy 

• Antoni Połowniak XII 1973 – V 1975  
                                                           
36 Lista sekretarzy KW PZPR w Kielcach opracowana przez E. Krężołek, materiał niepublikowany. 



• Józef Stański 1975 – 1980 

• Włodzimierz Pasternak 1980 – 199037 

 

5. Opozycja polityczna w województwie kieleckim 

 

W województwie kieleckim do 1980 r. działalność opozycyjną prowadziły nieliczne 

grupki lub pojedyncze osoby. W 1976 r., na fali czerwcowych strajków, przerwały na krótko 

pracę dwa zakłady. Już w następnym roku kilku kielczan zaczęło utrzymywać kontakty z 

Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz ze Studenckim Komitetem Oporu w 

Krakowie. W sierpniu i wrześniu przez teren województwa przetoczyła się fala strajków, 

których efektem było powstanie niezależnych struktur związkowych, które od 24 września 

funkcjonowały w ramach Oddziału Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Od listopada 

1980 r. strukturami związkowymi (niebawem przekształconymi w Region Świętokrzyski) 

kierował Mirosław Domińczyk. Powstał też NSZZ „Solidarność” Rolników 

Indywidualnych38.  

Na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego, które odbywało się 

latem 1981 r. przewodniczącym Regionu został Marian Jaworski. W efekcie wprowadzenie 

stanu wojennego kierownicze struktury związkowe zostały rozbite. Do 15 grudnia 1981 r. 

zlikwidowano też ogniska strajkowe39.  

Opór kontynuowały zakonspirowane grupy działaczy. Przejawiał się w wydawaniu 

prasy, odezw, akcjach ulotkowych i plakatowych, organizowaniu manifestacji patriotycznych. 

Regionalny ośrodek kierujący konspiracją powstał w 1986 r. w postaci Tymczasowej Rady 

Solidarności Regionu Świętokrzyskiego. W 1988 r. TRS przekształciła się w Tymczasowa 

Komisję Wykonawczą. W maju 1989 r. wyłonił się z niej Tymczasowy Zarząd Regionu 

Świętokrzyskiego. Na jego czele stanął ponownie Jaworski. Wcześniej, w kwietniu, powstał 

Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego, którym kierował Jerzy 

Stępień. W wyborach z 4 czerwca 1989 r. wszyscy kandydaci KO zdobyli mandaty poselskie 

oraz senatorskie40. 

 

                                                           
37 Wojewodowie kieleccy, publ. internetowa, adres: 
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/historia-regionu/150,Wojewodowie-po-roku-
1945.html), dostęp 7 X 2013 r. 
38 M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność”..., s. 738-742, 745. 
39 Tamże, s. 761,763, 773-777. 
40 Tamże, s. 781, nast. 
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dr Adam Dziuba 

Województwo krakowskie w Polsce Ludowej 

 

Województwo krakowskie, utworzone 6 lipca 1950 r. na mocy ustawy sejmu z 28 

czerwca zmieniającej częściowo kształt administracyjny państwa, miało powierzchnię 15929 

km² Składało się z szesnastu powiatów (w tym dwóch miejskich): bialskiego (miejskiego), 

bialskiego, bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego 

(miejskiego), krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, 

nowosądeckiego, olkuskiego, tarnowskiego, wadowickiego i żywieckiego1. Graniczyło z 

kieleckim, katowickim, rzeszowskim, zaś na południu z Czechosłowacją. 

 

1. Terytorium i podziały administracyjne województwa 

krakowskiego/miejskiego krakowskiego 

 

W 1951 r. z województwa krakowskiego wyłączono część powiatu bialskiego z 

województwa krakowskiego (wraz z Białą Krakowską). Biała Krakowska została wówczas 

połączona w jeden organizm miejski z Bielskiem, tworząc miasto Bielsko-Biała. W tym 

samym roku rozszerzony został obszar miasta Krakowa do którego włączono tereny Nowej 

Huty. W 1955 r. województwo składało się z 20 powiatów (w tym 4 miejskich). Znajdowały 

się w nim 44 miasta, dwa osiedla oraz 696 gromad. W 1957 r. nastąpiła istotna reorganizacja 

kształtu województwa. Kraków został wydzielony jako samodzielne województwo miejskie, 

pozostając jednak ośrodkiem administracyjnym dla województwa krakowskiego. Pod 

względem administracyjnym Kraków podzielono na cztery dzielnice: Śródmieście, 

Krowodrza, Nową Hutę i Podgórze. W 1973 r. Kraków poszerzono z kolei o tereny leżące 

dotąd na południe i zachód od miasta. Rozciągało się odtąd na obszarze 230 km²2.  

W swym nowym kształcie województwo krakowskie istniało do 1975 r. Zajmowało 

obszar 15,3 tys. km² (niespełna 5 proc. terytorium Polski). W 1960 r. składało się z 21 

                                                           
1 Rocznik Statystyczny 1950, Warszawa 1951, s. 14. 
2 J. Kwiatek, Kraków [w:] Polska. Zarys Encyklopedyczny, red., oprac. St. Puchała, H. Bonecki, W. 
Kryszewski i in., Warszawa 1974, s. 704; J. Szaflarski, Środowisko geograficzne [w: ] Katowice. 
Rozwój województwa w Polsce Ludowej, red. H. Rechowicz, Warszawa 1970, s. 15; Rocznik 
Statystyczny 1956, s. 42; Rocznik Statystyczny 1956, Warszawa 1956, s. 32. 



powiatów (w tym 4 miejskich). Znajdowało si

1970 r. przy niezmienionej liczbie powiatów, był

Tabela 1. Podział administracyjny województwa krakowskiego w 1973 roku.

 

W 1973 r. został przywrócony podział na gminy. Przez najbli

województwie krakowskim, przy niezmienionej liczbie powiatów, 

miast i 188 gmin4. W czerwcu 1975 r. w wyniku generalnej reformy administracyjnej, 

wyznaczającej nowy kształt podziału administracyjnego kraju i znosz

województw na powiaty, utworzone zostało województwo miejskie krako

3254 km², czyli ok. 1 proc powierzchni kraju. Było ono jednym z najmniejszych w kraju pod 

                                                           
3 J. Kwiatek, Województwo krakowskie [w:] Polska. Zarys Encyklopedyczny, red., oprac. St. Puchała, 
H. Bonecki, W. Kryszewski i in., Warszawa 1974,, s. 714; Ro
Krzeczkowska, B. Askanas, A. Junak i in., Warszawa 1966, s. 10; Rocznik statystyczny 1971, red. E. 
Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., Warszawa 1971, s. 55.
4 Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie (dalej: Dz.Urz. WRN w 
Krakowie) nr 18 z 1972 r. poz. 268, Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim o
ustalenia siedzib gminnych rad narodowych; J. Kwiatek, Województwo krakowskie…, s. 715.
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1970 r. przy niezmienionej liczbie powiatów, było w nim 49 miast, 3 osiedla i 344 gromady
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 w nim 46 miast, 8 osiedli i 380 gromad. W 

o w nim 49 miast, 3 osiedla i 344 gromady3. 
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znajdowało się łącznie 50 

W czerwcu 1975 r. w wyniku generalnej reformy administracyjnej, 
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względem obszaru (zajmowało przedostatnie miejsce). Zamieszkiwało je 1139 tys. osób, czyli 

3,3 proc. ludności Polski5. 

W województwie miejskim krakowskim znalazły się: miasto wydzielone Kraków, 

cały powiat krakowski, większość powiatów myślenickiego i proszowickiego oraz mniejsze 

części powiatów chrzanowskiego (bez Chrzanowa), olkuskiego (bez Olkusza), bocheńskiego 

(także bez stolicy powiatu) oraz miechowskiego (bez Miechowa). Znajdowało się na jego 

terenie dziesięć miast: podzielony na cztery dzielnice Kraków, Dobczyce, Krzeszowice, 

Myślenice, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Słomniki, Sułkowice, Wieliczka oraz 47 

gmin6. 

Większość dotychczasowych terenów została włączona do okolicznych województw. 

Do województwa katowickiego trafiły zachodnie, uprzemysłowione tereny (z Jaworznem-

Trzebinią-Sierszą, Olkuszem i Brzeszczami). Były to: powiat miejski Jaworzno, większość 

powiatów chrzanowskiego i olkuskiego oraz mniejsza część oświęcimskiego. Województwu 

bielskiemu przekazano: całe powiaty żywiecki i wadowicki, większą część powiatów 

oświęcimskiego (z Oświęcimiem) i suskiego oraz mniejszą część powiatu chrzanowskiego. W 

województwie nowosądeckim znalazły się w całości tereny dotychczasowych powiatów: 

nowosądeckiego (wraz z powiatem miejskim Nowy Sącz), nowotarskiego i limanowskiego 

oraz powiat miejski Zakopane, a także cześć powiatów suskiego i myślenickiego. Na rzecz 

nowo powstałego województwa tarnowskiego krakowskie dokonało cesji Tarnowa i powiatu 

tarnowskiego, powiatów brzeskiego, dąbrowskiego oraz większej części bocheńskiego. Do 

województwa kieleckiego trafiła większa część powiatu miechowskiego oraz jedna gmina 

proszowickiego7. Należy zaznaczyć, że województwo w zmienionych granicach istniało do 

1998 r. Ubytki terytorialne okazały się zatem na ogół nietrwałe. Od 1999 r. w województwie 

śląskim znalazło się Jaworzno oraz tereny powiatu żywieckiego (wraz ze zniesionym 

województwem bielskim). 

Mimo że powstałe w 1975 r. województwo miejskie krakowskie składało się z 

mniejszej liczby podstawowych jednostek administracyjnych, przez co kłopoty z 

zarządzaniem na pewno miały o wiele mniejszą skalę niż np. w katowickim, w nim także 

                                                           
5 Lata wielkich dokonań. Województwo krakowskie w okresie 35 lat Polski Ludowej (1944-1979), 
oprac. Wydziału Ideologicznego KW PZPR w Krakowie, b.aut., Kraków 1979, s. 5; J. Kwiatek, 
Kraków..., s. 707. 
6 Dziennik Ustaw (dalej: Dz.U.) nr 17 z 1975 r. poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 
maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. 
7 Dz.U. nr 17 z 1975 r. poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie 
określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw; Rocznik statystyczny 1976.., s. L; 31-
33. 



doszło do koncentracji miejscowości. W 1976 r. jedenaście gmin scalono w ramach czterech 

dawnych i jednej nowej. Ponadto zniesiono cztery gminy, a ich tereny rozparcelowano 

pomiędzy okoliczne jednostki administracyjne8.  

W 1980 r. na obszarze województwa miejskiego krakowskiego funkcjonowało 

dziesięć miast (podobnie jak w 1975 r.), a liczba gmin, po akcji ich koncentracji, zmniejszyła 

się do 38. Do 1990 liczba gmin nie uległa zmianie, choć w 1986 r. prawa miejskie uzyskała 

Skała. W tym czasie powiększono też obszar samego Krakowa o tereny wyłączone z dwóch 

sąsiadujących jednostek administracyjnych9. 

 

2. Ludność województwa krakowskiego i miejskiego krakowskiego 

 

W 1946 r. województwo zamieszkiwało 1834 tys. osób, w tym 280 tys. w miastach. 

Do 1950 stale następował jej odpływ, przeważnie w kierunku zachodnim, a po 1950 r. 

przybrały na sile migracje ze wsi do miast – do Krakowa, ale także do Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego10. Mimo migracji postępował dynamiczny wzrost ludności 

województwa i samego Krakowa, co wiązało się z imigracją z okolicznych terenów wiejskich 

i z mniejszych miasteczek. Miasto zamieszkiwało w 1950 r. – 346 tys. osób; w 1955 r. – 428 

tys.; w 1960 r. – 481 tys.; w 1965 r. – 520 tys.; w 1970 – 589 tys. Liczba mieszkańców miasta 

wzrosła zatem w ciągu dwudziestu lat o 70 proc. Na początku dekady lat siedemdziesiątych 

Kraków plasował się pod względem liczby mieszkańców na trzecim miejscu - po Warszawie i 

Łodzi11. 

Ludność województwa krakowskiego w analogicznym okresie (bez samego 

Krakowa) wzrosła zaledwie o 22 proc., co oznacza, że proces jej przenoszenia się do miasta 

wojewódzkiego cechował się dużą intensywnością (uśrednione dane dla województwa wraz z 

Krakowem wskazują, że liczba ludność na tym terenie wzrosła w latach 1950-1970 o 30 

                                                           
8 Dz.U. nr 1 z 1976 r. poz. 12, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz 
zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji 
państwowej w województwach: bydgoskim, częstochowskim, jeleniogórskim, konińskim, 
koszalińskim, miejskim krakowskim, lubelskim, nowosądeckim i olsztyńskim. 
9 Rocznik statystyczny województw 1981, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, T. Kania i in., 
Warszawa 1981, s. 1; Monitor Polski (dalej M.P.) nr 34 z 1986 poz. 261, Uchwała Rady Państwa z 
dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia miasta Skała w województwie krakowskim; Monitor 
Polski (dalej: M.P.) nr 46 z 1985 r. poz. 307, Uchwała nr XV/68/85 Rady Narodowej miasta Krakowa 
z dnia 11 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa; Rocznik statystyczny 
województw 1991, red. B. Wyżnikiewicz, K. Lutostański, M. Bulak i in., Warszawa 1991, s. 18. 
10 J. Kwiatek, Województwo krakowskie…, s. 716-717. 
11 J. Kwiatek, Kraków…, s. 705-706. 



proc). W wyniku reformy administracyjnej

krakowskiego znalazła się mniej ni

wzrost liczby ludności był już niewielki 

Gęstość zaludnienia w województwie krakow

wynosiła 144 mieszkańców na km², czyli nieznacznie przekraczała 

Największa była w uprzemysłowionych powiatach zachodniej cz

oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim i wadowickim oraz w miastach 

Tabela 2. Ludność województwa krakowskiego w latach 1950

 

W 1975 r. gęstość zaludnienia w województwie miejskim krakowskim kształtowała 

się na poziomie 344,3 osób na km² i była trzykrotnie wi

wzrosła do 378 osób na km² (czwarte miejsce w kraju po województwach łódzkim, 

warszawskim i katowickim)13

1975 r. wynosił 8,2 promila, w 1980 r. 7,9 promila, za

W 1975 r. 422 tys. mieszka

gospodarce uspołecznionej: 149,0 tys. w przemy

transporcie i łączności, zaś 38,4 tys. w handlu

sektor państwowy zatrudniał 290,3 tys. osób, a prywatny 254,6 tys. Na terenie województwa 

funkcjonowało wówczas 40320 zakładów stanowi

wynagrodzenie miesięczne mieszka

                                                           
12 J. Kwiatek, Województwo krakowskie…, s. 716
13 Rocznik statystyczny województw 1976, red. E. Krzeczkowska, L. Gradowski, A. Junak i in., 
Warszawa 1976, s. XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1981, red. E. Krzeczkowska, L. 
Gradowski, T. Kania i in., Warszawa 1981, s. XXXII; Rocznik statystyc
XXXVIII. 
14 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 21; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 
XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XXXIX.
15 Rocznik statystyczny 1976, s. 59.
16 Rocznik statystyczny województw 1991, s L
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średniej krajowej. W 1980 r. kształtowało się na poziomie 5794 (średnia dla Polski – 5789 zł), 

dekadę później wynosiło 1007 tys. zł (średnia krajowa – 1029,6 tys. zł)17. W 1975 r. do 

mieszkańców województwa krakowskiego należało 42,5 tys. samochodów. Pięć lat później 

zarejestrowanych było 90 tys. prywatnych aut, a w 1990 r. ich liczba wynosiła 196,7 tys., 

czyli w ciągu kryzysowej dekady wzrosła ponad dwukrotnie18.  

Standard życia mieszkańców w miastach województwa miejskiego krakowskiego w 

skali kraju wypadał bardzo dobrze. W 1975 r. z wodociągów korzystało 86,9 proc. 

mieszkańców ośrodków miejskich, z kanalizacji – 83 proc., z sieci gazowej – 79,9 proc. Do 

1980 r. odsetek użytkowników bieżącej wody wzrósł do 90,9 proc., kanalizacji do 87,1 proc., 

a sieci gazowej do 85,1 proc. W 1990 r. dostęp do bieżącej wody miało 96,6 proc. 

mieszkańców miast województwa, do kanalizacja – 90,3 proc., a do sieci ciepłowniczo-

gazowej – 77,3 proc19.  

Ranga Krakowa jako miasta uniwersyteckiego, wysoki prestiż związany z 

posiadanym wykształceniem wpływały na poziom edukacji mieszkańców województwa. Pod 

tym względem niezmiennie lokowało się w czołówce kraju. W 1990 r. 11,2 proc. 

mieszkańców posiadało wykształcenie wyższe, 29,4 proc. – średnie, 23,8 proc. zawodowe, 

32,2 podstawowe, zaś jedynie 3,4 proc. nie ukończyło szkoły podstawowej lub nigdy nie 

chodziło do szkoły20. 

 

3. Gospodarka województwa krakowskiego/miejskiego krakowskiego 

 

Do 1975 r. Kraków miał charakter przemysłowy, zaś okalające go województwo 

krakowskie przemysłowo – rolniczy. Obok stolicy regionu najsilniej uprzemysłowiona była 

część zachodnia województwa, z Jaworznem oraz powiatami chrzanowskim, oświęcimskim, 

olkuskim i wadowickim. Wedle ówczesnej nomenklatury tworzyły wówczas wraz z 

Krakowem Krakowski Okręg Przemysłowy.  

W okresie powojennym nastąpiła przede wszystkim rozbudowa przemysłu 

wydobywczego (górnictwa węgla kamiennego, rud cynkowo – ołowiowych) i hutnictwa. W 

województwie krakowskim w ramach planu sześcioletniego (1950-1955) wznoszona była 

                                                           
17 Rocznik statystyczny województw 1981, s. 66; Rocznik statystyczny województw 1991, s. 54. 
18 Rocznik statystyczny województw 1976, s. 224; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 273; 
Rocznik statystyczny województw 1991, s. 244. 
19 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXIII, 274; Rocznik statystyczny województw 1981, 
s. 302; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XLIII. 
20 Rocznik statystyczny województw 1991, s. 29. 



przede wszystkim Huta im. Lenina (w Nowej Hucie) wraz z licznymi zakładami 

towarzyszącymi. Pierwszą surówkę otrzymano w kombinacie w 1954 r., stal rok później. 

Przez dwie dekady Huta im. Lenina był największym zakładem przemysłowym w Polsce21.  

Powstała też huta aluminium w Skawinie (pierwsza w Polsce), w tym samym 

mieście zbudowano też elektrownię. Kraków i okoliczne miasta stały się znaczącym 

ośrodkiem produkcji maszyn ciężkich i rolniczych oraz produkcji przemysłowej. W samym 

Krakowie funkcjonowały fabryka Aparatów Pomiarowych „Mera”, Krakowskie Zakłady 

Elektroniczne „Unitra-Telpod”, Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, Krakowskie Zakłady 

Przemysłu Gumowego „Stomil”, zakłady przemysłu tytoniowego, zakłady „Vistula” 

wytwarzające ubrania. W Wieliczce działały Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam”. 

Szereg zakładów zajmował się budownictwem22. W zachodniej części województwa 

krakowskiego powstały lub zostały rozbudowane kopalnie węgla kamiennego w Jaworznie, 

Trzebini-Sierszy, Libiążu i Brzeszczach. W Bukownie powstał kombinat Górniczo-Hutniczy 

„Bolesław”, w Skawinie huta aluminium. Rozbudowany został kombinat chemiczny w 

Oświęcimiu i zakład Chemiczny „Azot” w Jaworznie. Stworzony został silny przemysł 

energetyczny (elektrownie węglowe w Jaworznie i Trzebini-Sierszy, wodne w Tresnej, 

Czchowie). Ośrodkami przemysłu metalowego stały się Brzesko i Bochnia, a 

elektrotechnicznego Tarnów i Wierbka. Krakowskie stało się poważnym ośrodkiem 

przemysłu rolno spożywczy (powstała m.in. fabryka tłuszczów jadalnych w Trzebini-

Sierszy). Istniały tradycje przemysłu meblarskiego i celulozowo-papierniczego raz przemysł 

środków transportu (m.in. Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie). Na terenach województwa 

panowały też w miarę sprzyjające warunki dla rolnictwa (aż 24 proc. gleb trzech najwyższych 

klas)23.  

Po reformie administracyjnej z 1975 r. produkcja przemysłowa skoncentrowana była 

w Krakowie. Wartość produkcji zlokalizowanych w mieście zakładów stanowiła 90 proc. 

produkcji całego województwa. W strukturze gałęziowej największy był udział przemysłu 

spożywczego (30%), hutnictwa żelaza (29%), a następnie przemysłu chemicznego (7%) oraz 

elektrotechnicznego i elektronicznego. Spośród mniejszych ośrodków wyróżniała się 

Skawina, w której funkcjonowała huta aluminium oraz Alwernia, gdzie istniały zakłady 

chemiczne24. Pod koniec dekady lat siedemdziesiątych województwo miejskie krakowskie 

                                                           
21 J. Kwiatek, Kraków…, s. 706. 
22 Lata wielkich dokonań…, s. 10-11. 
23 J. Kwiatek, Województwo krakowskie…, s. 718-719. 
24 E. Barszcz, Województwo miejskie krakowskie [w:] Rocznik polityczny i gospodarczy 1978, red. 
M. Bednarkiewicz, T. Brzóska, I. Kaczmarska i in., Warszawa 1979, s. 627-628. 



zajmowało czwarte miejsce w produkcji przemysłowej (po katowickim, stołecznym - 

warszawskim i łódzkim)25. 

W 1990 r. województwo miejskie krakowskie utrzymywało wysoką pozycję na 

rynku wyrobów ze stali – wytwarzało 25 proc. krajowej produkcji stali surowej i 26 proc. 

wyrobów walcowanych. Zaś dzięki Krakowskim Zakładowym Tytoniowym stało się 

potentatem na rynku produktów tytoniowych – produkowało prawie 30 proc. wytwarzanych 

w Polsce papierosów. Pozostało też znaczącym producentem wyrobów chemicznych i 

gumowych.26 

W 1975 r. w województwie miejskim krakowskim eksploatowano 8,5 km linii 

kolejowych na 100 km². Sieć dróg nawierzchni twardej była bardziej zagęszczona niż w 

województwie katowickim - średnio przypadało 87,6 km na 100 km². Pięć lat później gęstość 

sieci drogowej wzrosła do 94 km/100 km², a kolejowej do 8,9 km/100 km². Pod koniec 

dekady lat dziewięćdziesiątych, podobnie jak w całej Polsce, transport kolejowy podupadł – 

w 1990 r. średnia gęstość wykorzystywanych linii kolejowych kształtowała się na poziomie 

8,1 km/100 km² linii kolejowych. Rozbudowana została za to znacznie sieć dróg o 

utwardzonej nawierzchni – do 159,8 km/100 km²27. 

Kraków stanowił od czasów średniowiecza przodujący ośrodek naukowy. W 1950 r. 

był drugim w kraju miastem akademickim pod względem liczby uczelni i studentów. 

Znajdowały się w nim wówczas cztery szkoły o randze akademickiej (Uniwersytet 

Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Handlowa, Akademia Sztuk Pięknych) 

i pięć o statusie wyższej uczelni zawodowej28. Pod koniec dekady lat siedemdziesiątych w 

jego 12 już wyższych uczelniach studiowało 68 tys. osób, w tym 43,6 tys. na studiach 

dziennych. Ponadto obok wyższych uczelni istniało w mieście ponad 20 instytutów 

resortowych i placówek PAN. Zatrudniały one 7500 pracowników naukowych i naukowo-

dydaktycznych. Kraków odgrywał też czołową rolę w życiu kulturalnym kraju29. 

 

 

 

                                                           
25 Lata wielkich dokonań…, s. 6-7. 
26 Rocznik statystyczny województw 1991, s. 190. 
27 Rocznik statystyczny województw 1976, s. XXXXII; Rocznik statystyczny województw 1981, s. 
XXXVI; Rocznik statystyczny województw 1991, s. XXXVIII. 
28 Rocznik Statystyczny 1950, Warszawa 1951, s. 148-149. 
29 Lata wielkich dokonań…, s. 7. 



4. Władze partyjne i administracyjne województwa 

krakowskiego/miejskiego krakowskiego 

 

Życiem politycznym w województwie krakowskim, podobnie jak w całej Polsce, 

kierowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Od jej decyzji zależały decyzje kadrowe w 

rozbudowanym systemie nomenklatury oraz uprawnienia kontrolne i władcze wobec 

administracji i instytucji przemysłowych. Jak w całym kraju cechowały je sztuczność, blichtr 

i próby mobilizacji społeczeństwa wokół akcji politycznych organizowanych przez miejscowe 

władze partyjne (wybory, święta państwowe, itp.). Sekretarze Komitetu Wojewódzkiego 

PZPR w Krakowie nie sięgali po najwyższe pozycje w centralnych władzach partyjnych. 

Jedynie Kazimierz Barcikowski sięgał po wyższe stanowiska partyjne i rządowe. 

 

I sekretarze KW PZPR w Krakowie 

• Stanisław Kowalczyk (1948-1949) 

• Marian Rybicki (1949-1950) 

• Jerzy Pryma (1951-1953) 

• Walenty Titkow 1953-1955  

• Stanisław Brodziński (1955-1956) 

• Bolesław Drobner (1956-1957) 

• Lucjan Motyka (1957-1964) 

• Jerzy Pękala (1964-1965) 

• Czesław Domagała (1965-1971) 

• Józef Klasa (1971-1975) 

• Wit Drapich (1975-1977) 

• Kazimierz Barcikowski (1977-1980) 

• Krystyn Dąbrowa (1980-1982) 

• Józef Gajewicz (1982-1989)30 

 

                                                           
30 Zob. S. Drabik, Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956-1975, Kraków 2013, s. 84, 169-
171; Gajewicz Józef, publ. internetowa, adres: 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-bc433af7-cd95-431f-8036-
516997c2a21b 



Zwierzchnicy krakowskiej administracji, do 1973 r. przewodniczący Wojewódzkiej 

Rady Narodowej, a następnie wojewodowie, byli ściśle podporządkowani władzom PZPR. 

Wojewodowie krakowscy kierowali jednocześnie administracją samego miasta. 

 

Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 

• Kazimierz Pasenkiewicz V 1950 – I 1951  

• Stanisław Ochab (SD) II 1951 - III 1951  

• Tadeusz Pająk III 1951 – VIII 1952  

• Ryszard Dobieszak VIII 1952 – V 1954 

• Józef Nagórzański IV 1955 – I 1972  

• Wit Drapich I 1972 – XII 1973 

 

Wojewodowie krakowscy 

Wit Drapich XII 1973 – V 1975 

Jerzy Pękala 1975-1978 

Edward Barszcz 1978-1980 

Józef Gajewicz 1980-1982 

Tadeusz Salwa 1982-1990 

Jerzy Rościszewski 199031 

 

5. Opozycja polityczna w województwie krakowskim/miejskim krakowskim 

 

Niepokorny Kraków długo sprzeciwiał się narzuconemu reżimowi 

komunistycznemu, a gdy jego represyjność po 1956 r. zelżała, miasto stało się jednym z 

wiodących ośrodków opozycji. W 1960 r. mieszkańcy Nowej Huty przez dwa dni walczyli w 

obronie postawionego w mieście krzyża, który władze kazały usunąć. W marcu 1968 r. stolica 

Małopolski stała się jednym z najważniejszych ośrodków studenckiego protestu. Do 

poważnych rozruchów i demonstracji doszło w niej również w grudniu 1970 r., po wybuchu 

robotniczego buntu na Wybrzeżu. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych w mieście 

                                                           
31 Wojewodowie i Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w PRL od 1950 do 
1975, publ. internetowa, adres: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewodowie_i_Przewodnicz%C4%85cy_Prezydium_Wojew%C3%B3d
zkiej_Rady_Narodowej_w_PRL_od_1950_do_1975#Wojew.C3.B3dztwo_Krakowskie, dostęp 7 X 
2013 r.; Wojewodowie PRL od 1975 do 1989, publ. internetowa, adres: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewodowie_PRL_od_1975_do_1989#Krakowskie, dostęp 7 X 2013 r. 



zaczęły się krystalizować dwa ośrodki antysystemowej opozycji. Pierwszym z nich było 

duszpasterstwo akademickie skupione wokół klasztoru oo. Dominikanów, drugi powstał na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zamordowaniu studenta Stanisława Pyjasa 

(współpracownika Komitetu Obrony Robotników) w maju 1977 r. powstał Studencki Komitet 

Oporu. Jednocześnie w Krakowie zaczęło się wówczas kształtować środowisko powiązane z 

Ruchem Praw Człowieka i Obywatela. W 1979 r., po utworzeniu Konfederacji Polski 

Niepodległej, niemal wszyscy jego członkowie zgłosili do niej akces32.  

Latem 1980 r. przez Małopolskę przetoczyła się fala strajków. 19 sierpnia rozpoczęły 

się protesty w największym mieście województwa krakowskiego – Hucie im. Lenina. 

Niebawem hutników wsparli pracownicy komunikacji miejskiej i mniejszych zakładów. 6 

września w hucie zawiązał się Komitet Robotniczy Hutników. Niespełna tydzień później w 

Krakowie powstał zalążek koordynacyjnego ośrodka niezależnego ruchu związkowego – 

Tymczasowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski. 15 września powołany został 

Międzyzakładowy Komitet Założycielski z Stanisławem Zawadą na czele. Związkowców 

poparli działacze miejscowej przedsierpniowej opozycji. Od jesieni zaczęła się w Małopolsce 

kształtować „Solidarność” wiejska, która w marcu 1981 r. przekształciła się NSZZ Rolników 

Indywidulanych33.  

W lipcu 1981 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu 

Małopolska. Wyłoniono na nim nowe związkowe władze (Zawada zrezygnował z kierowania 

MKZ jeszcze w listopadzie 1980 r. ). Na ich czele jako przewodniczący stanął Wacław 

Sikora. W tym czasie Region Małopolski należał do największych w kraju. Pod względem 

liczebności plasował się na 4 miejscu (zrzeszał ok. 640 tys. członków), koordynował zaś 

pracę związkową na obszarze obejmującym większość terenu województwa krakowskiego 

sprzed reformy z 1975 roku34. 

13 grudnia 1981 r., podobnie jak w całym kraju rozpoczęła się wymierzona w 

związek akcja policyjna władz. Kierownictwo Regionu oraz kluczowi działacze trafili do 

ośrodków internowania. Nie zapobiegło to wybuchowi strajku w Hucie im. Lenina. Na jego 

czele stanął Mieczysław Gil. Na apel strajkujących protest przeciwko wprowadzeniu stanu 

wojennego podjęło kilkadziesiąt komisji zakładowych „Solidarności”. Władze wobec części 

                                                           
32 J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 297-299; 322-329, 340-342; tenże, Grudzień 1970. 
Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012, s. 252-253, 366-367, 383-384; E. Zając, NSZZ 
„Solidarność” Region Małopolska (180-1989) [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989. Tom 6. Polska 
Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 10-12. 
33 E. Zając, NSZZ „Solidarność” Region Małopolska..., s. 14-29; 74-75. 
34 Tamże, s. 9, 68-69. 



zakładów zastosowały rozwiązanie siłowe - m.in. w Hucie im. Lenina w nocy z 15 na 16 

grudnia. Fala strajkowa zakończyła się po akcji wojska i sił policyjnych w kombinacie35. 

Część opozycjonistów niezwłocznie po wprowadzeniu stanu wojennego przeszła do 

działalności konspiracyjnej. Już 20 stycznia 1982 r. udało się odbudować kierownictwo 

związkowe, w postaci Regionalnej Komisji Wykonawczej, które szybko nawiązało kontakt z 

Tymczasową Komisją Koordynacyjną. Jesienią 1983 r. RKW przekształciła się w Regionalną 

Komisję Solidarności Małopolska. Na jej czele stali Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Zdrada i Stefan 

Jurczak. Odbudowały się w Krakowie struktury podziemnego Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów oraz KPN. Powstały też mniejsze organizacje antysystemowe. Kraków stał się dla 

władz stanu wojennego jednym z punktów zapalnych – regularnie dochodziło do manifestacji 

ulicznych, przeradzających się często w gwałtowne starcia (głównie w Nowej Hucie). 

Apogeum zamieszek nastąpiło pod koniec sierpnia 1982 r. W Krakowie obrażenia odniosło 

wówczas 100-150 demonstrantów oraz kilkunastu milicjantów i żołnierzy. Związkowcy 

podejmowali też skuteczne próby zorganizowania strajków (np. listopadzie 1982 r.)36. 

Od jesieni 1983 r. aktywność konspiracyjnych struktur systematycznie malała w 

całym kraju. Wyjątkiem była Nowa Huta, gdzie nadal regularnie dochodziło do manifestacji i 

walk ulicznych. Ważną inicjatywą okazało się utworzenie Ruchu „Wolność i Pokój”, przez 

osoby wywodzące się ze zdelegalizowanego i rozbitego krakowskiego NZS37.  

Od jesieni 1986 r. podziemne struktury związku zaczęły przechodzić do legalnej 

działalności. W październiku t.r. wyszła z konspiracji Komisja Robotnicza Hutników. W jej 

ślad poszły inne struktury związkowe z Krakowa. W kwietniu 1988 r. w Krakowie 

zainicjowana została wiosenna fala strajków – preludium do protestów z jesieni t.r., które 

skłoniły rządzących do podjęcia rozmów z opozycją. 12 września 1988 r. jawną działalność 

podjęła RKS Małopolska. Na jej czele stał wówczas Jurczak. Kierował on też pracami 

powstałego 10 kwietnia 1989 r. Komitetu Obywatelskiego, którego zadaniem było 

prowadzenie kampanii wyborczej strony opozycyjnej przed wyborami parlamentarnymi. W 

dniu 4 czerwca, już w pierwszej turze, do sejmu i senatu zostali wybrani wszyscy kandydaci 

krakowskiego KO38. 

 

 

                                                           
35 Tamże, s. 88, nast. 
36 Tamże, s. 101, nast. 
37 Tamże, s. 139-142. 
38 Tamże, s. 146, nast. 
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dr hab. Maciej Fic 

Województwo 

 

Określenie jednostki administracyjnej pa

przed wojną wchodzących w skład pa

śląskiego oraz Zagłębie Dąbrowskie

wojny światowej. W jego nazwie odwoływano si

międzywojennego, jednak w praktyce stanowiło ono wyra

przedwojennych rozwiązań. Dowodem pozostaje szereg elementów: odmienny status, 

problemy z nazwą, inne terytorium, struktura demograficzna, wreszcie funkcjonuj

oparciu o zupełnie różne podstawy system władzy. Prawnie powojenne województwo 

przestało istnieć na mocy ustawy z 28 czerwca 1950 roku.

 

1. Status 

 

Granice województwa śląskiego do 1950 r.

Województwo śląskie 1945-1950 

lenie jednostki administracyjnej państwa polskiego, obejmuj

cych w skład państwa niemieckiego, ziemie byłego województwa 

browskie, istniejącej w pierwszym pięcioleciu po zako

. W jego nazwie odwoływano się do odpowiednika z okresu dwudziestolecia

dzywojennego, jednak w praktyce stanowiło ono wyraźną

. Dowodem pozostaje szereg elementów: odmienny status, 

, inne terytorium, struktura demograficzna, wreszcie funkcjonuj

ne podstawy system władzy. Prawnie powojenne województwo 

 na mocy ustawy z 28 czerwca 1950 roku. 

Granice województwa śląskiego do 1950 r. 

stwa polskiego, obejmującej część ziem 

wa niemieckiego, ziemie byłego województwa 

cioleciu po zakończeniu II 

 do odpowiednika z okresu dwudziestolecia 

ą dyskontynuację 

. Dowodem pozostaje szereg elementów: odmienny status, 

, inne terytorium, struktura demograficzna, wreszcie funkcjonujący w 

ne podstawy system władzy. Prawnie powojenne województwo śląskie 

 



W okresie II RP województwo śląskie jako jedyne w kraju posiadało swoją 

autonomię, nadaną na mocy tzw. „statutu organicznego” (uchwalonego decyzją Sejmu RP w 

1920 roku), obejmującą m.in funkcjonowanie Sejmu Śląskiego i własny Skarb Śląski. 

Nowym władzom partyjno-państwowym tzw. Polski Ludowej bardzo zależało za 

ujednoliceniu kraju (zwłaszcza centralizacji pod egidą Polskiej Partii Robotniczej) i likwidacji 

wszelkich odrębności regionalnych. W autonomii dostrzegano „niebezpieczeństwo” 

utrzymywania różnic kulturowych, dzielnicowych i cywilizacyjnych regionu, krytykowano ją 

także za możliwości silnych wpływów mniejszości niemieckiej na przedwojenne władze 

województwa, więc jedną z pierwszych decyzji (jeszcze w czasie trwania wojny – ustawą 

„konstytucyjną” Krajowej Rady Narodowej (KRN) z 6 maja 1945 roku) była zmiana ustroju i 

związanych z nim uprawnień autonomicznych. Dodatkowym powodem likwidacji odrębności 

było objęcie przez nowe władze partyjno-państwowe zarządu nad majątkiem Skarbu 

Śląskiego, którego wartość, według stanu z roku 1939, szacowano na ponad 284 mln. zł., 

ulokowanych m.in. w nieruchomościach, udziałach w zakładach przemysłowych, 

wierzytelnościach hipotecznych i wkładach w bankach. Przedwojenna ustawa o statucie 

organicznym województwa śląskiego miała rangę ustawy konstytucyjnej, prawnie mogła więc 

zostać zmieniona tylko decyzją Sejmu RP przy uzyskaniu odpowiedniej („konstytucyjnej”) 

większości głosów. KRN była zaś organem przejściowym, który miał przygotować dopiero 

wybory, więc takich uprawnień nie miał, tym bardziej, że w momencie podjęcia decyzji o 

uchyleniu autonomii KRN nie miała nawet ustabilizowanego składu (zasiadali w niej tylko 

posłowie mianowani przez PPR i współpracujące z komunistami stronnictwa). Zgodnie z 

prawem zmian konstytucji mógł dokonać dopiero parlament wybrany w 1947 roku, jednak 

KRN podejmowała wiele podobnych decyzji, np. w kwestii składu i uprawnień najwyższych 

organów władzy państwowej i praktyka ta nie została później zakwestionowana1. 

 

2. Nazewnictwo 

 

Przez cały okres powojennego pięciolecia sprawą niejednoznaczną pozostawało 

stosowane wobec nowej jednostki administracyjnej nazewnictwo. W momencie, gdy 

połączono z sobą trzy niezależne od siebie dotąd regiony, decyzją miejscowych władz 

zmianie ulec miała także nazwa województwa (chciano symbolicznie podkreślić w ten sposób 

                                                           
1 Dzieje Sejmu Polskiego, koord. J. Bardach, Warszawa 1997, s. 237; B. Linek, Polityka 
antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950, Opole 2000, s. 52; P. Madajczyk, Przyłączenie 
Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948, Warszawa 1996, s. 110. 



fakt „zjednoczenia”). W komunikacie zamieszczonym w „Gazecie Urzędowej Województwa 

Śląskiego” w marcu 1945 roku ogłoszono m.in.: „Województwo obejmujące ziemie Śląska 

Górnego, Śląska Opolskiego i Zagłębia Dąbrowskiego otrzymało nazwę: województwo 

śląsko-dąbrowskie”. Termin ten („województwo śląsko-dąbrowskie”) nie został jednak 

najprawdopodobniej usankcjonowany żadnym dokumentem potwierdzającym zasadność jego 

używania od strony formalnoprawnej. 

 

Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 31 marca 1945 r. 
 



Określenia „województwo śląsko-dąbrowskie” (początkowo pojawiał się także zapis 

„województwo śląsko-zagłębiowskie” bądź „województwo zagłębiowsko-śląskie”) 

powszechnie stosowane były na obszarze samego województwa. Używano ich m.in. w 

ówczesnych wydawnictwach (np. kartograficznych), lokalnej prasie, na pieczęciach Urzędu 

Wojewódzkiego, czy w używanej przez wojewodę tytulaturze. Termin „województwo 

śląskie” używany był natomiast przez władze centralne oraz w ogólnopolskich zestawieniach. 

Ponieważ w stolicy zdawano sobie jednak sprawę z „dwoistości” nazewnictwa, dlatego często 

tłumaczono, że mimo prawidłowej nazwy województwa śląskiego „w potocznym użyciu 

stosowana jest nazwa województwo śląsko-dąbrowskie”. Próbą wyjścia z sytuacji 

podwójnego nazewnictwa była przygotowana w 1947 roku propozycja wprowadzenia dla 

obszaru województwa nazwy „katowickie”, wprowadzona w życie dopiero w 1950 roku, wraz 

z nowym podziałem na województwa oraz  zmianą ich nazewnictwa na mocy ustawy z 28 

czerwca 1950 roku (powstały wówczas województwa: katowickie i opolskie)2. 

 

3. Terytorium 

 

Po zakończeniu II wojny światowej granice województwa śląskiego z 1939 roku 

uległy zasadniczej zmianie. W nowym województwie znalazła się część ziem przed wojną 

wchodzących w skład państwa niemieckiego, ziemie byłego województwa śląskiego oraz 

Zagłębie Dąbrowskie. Jednak ponieważ władze polskie nie uznawały podziału 

administracyjnego ziem II RP, dokonanego przez władze hitlerowskie w 1939 roku, w okresie 

od 27 stycznia do końca lutego 1945 roku formalnie obowiązywał stan prawny z 1 września 

roku 1939. Na jego mocy formalnie istniało więc województwo śląskie (ale w granicach 

województwa nie znalazło się już zajęte w 1938 roku Zaolzie, które powróciło do państwa 

czechosłowackiego), w skład którego wchodziły powiaty: bielski, cieszyński, katowicki, 

lubliniecki, pszczyński, rybnicki i tarnogórski oraz miasta wydzielone Katowice i Chorzów. 

Ogólna powierzchnia województwa obejmowała jedynie 4217 km2. 

W kolejnym okresie terytorium województwa powiększyło się na zachodzie na mocy 

decyzji zwycięskich mocarstw o historyczny obszar tzw. niemieckiego Górnego Śląska 

(Rejencję opolską), co pozwalało nowym władzom posługiwać się nośnym propagandowo 

                                                           
2 M. Fic, K. Nowak, Podział administracyjny, w: Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów 
politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 88-90; Przemiany podziału 
polityczno-administracyjnego na obszarze dzisiejszego województwa katowickiego, opr. J. 
Chlebowczyk i in., „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1980, t. X, s. 350; B. Linek, Polityka 
antyniemiecka na Górnym Śląsku…, s. 52. 



argumentem o przezwyciężeniu sztucznego podziału, będącego rezultatem plebiscytu 

górnośląskiego z 1921 roku. Na wschodzie przyłączono obszar Zagłębia Dąbrowskiego, który 

już w czasie II wojny światowej do rejencji katowickiej wcielili Niemcy, a zaakceptowanie 

tego faktu w 1945 roku przez władze komunistyczne nastąpiło ze względów ideologicznych. 

W ten sposób nowa jednostka administracyjna ukształtowana została znacznie obszerniej niż 

województwo śląskie sprzed 1939 roku. Powierzchnia tego przedwojennego wynosiła 4216 

km2 (a po przyłączeniu Zaolzia 5021 km2), co stanowiło 1,1% obszaru RP. Z chwilą 

połączenia trzech organizmów terytorium nowego powojennego województwa zajmowało zaś 

trzykrotnie większy obszar, łącznie 15 369 km2 powierzchni (co stanowiło aż 5% obszaru 

kraju) – na które składało się 4217 km2 dawnego województwa śląskiego, 1437 km2 Zagłębia 

Dąbrowskiego i 9715 km2 byłej rejencji opolskiej. 

Proces tworzenia się nowego województwa obejmował trzy etapy: 

• Pierwszy polegał na przejęciu kontroli nad terytorium, na którym początkowo (w 

pierwszych miesiącach po przejęciu z rąk niemieckich) organizowana była władza 

grupy operacyjnej „Śląsk”. Obszar o którym mowa obejmował osiem powiatów 

byłego przedwojennego województwa śląskiego: katowicki, tarnogórski, lubliniecki, 

pszczyński, rybnicki, bielski i cieszyński.  

• Drugi związany był z włączeniem do nowego województwa terytorium Zagłębia 

Dąbrowskiego. Do końca lutego 1945 roku Zagłębie Dąbrowskie administracyjnie 

podlegało władzom wojewódzkim w Kielcach. 24 lutego 1945 roku Rząd 

Tymczasowy podjął decyzję o włączeniu do województwa tego obszaru (powiatów: 

będzińskiego i zawierciańskiego oraz wydzielonego jako miasto na prawie powiatu 

Sosnowca). Oficjalnie prasa poinformowała 7 marca o połączeniu Zagłębia i Górnego 

Śląska w jedno województwo, formalnie nastąpiło to 11 marca, a prawna legalizacja 

tego stanu miała miejsce dopiero w lipcu 1945 roku.  

• Trzeci to przejęcie przez nowe władze wojewódzkie kontroli nad ziemiami 

znajdującymi się przed II wojną światową poza granicami RP. 14 marca 1945 roku 

wprowadzono pierwszy prowizoryczny podział ziem przejętych przez Polskę. W jego 

wyniku utworzono cztery okręgi administracyjne: Śląsk Opolski (Okręg I), Śląsk 

Dolny (Okręg II), Pomorze Zachodnie (Okręg III) i Prusy Wschodnie (Okręg IV), 

które z kolei dzieliły się na obwody – odpowiedniki powiatów. W skład okręgu 

opolskiego weszły obwody: bytomski, gliwicki, kluczborski, oleski, opolski i 

strzelecki oraz miasta Bytom, Gliwice, Opole i Zabrze (położone na prawym brzegu 

Odry) oraz dołączone w połowie kwietnia 1945 obszary położone na lewym brzegu 



Odry, obwody: głubczycki, grodkowski, kozielski, niemodliński, nyski, prudnicki i 

raciborski. Pełnomocnikiem rządu na okręg opolski mianowano wojewodę śląskiego 

Aleksandra Zawadzkiego, więc mimo odrębnego statusu prawno-administracyjnego 

faktycznie obszar ten wszedł w skład województwa śląskiego, co stwarzało szansę 

unifikacji systemu administracji. Oficjalne uroczystości przejęcia byłej rejencji 

opolskiej z rąk wojskowych władz radzieckich miały miejsce 18 marca 1945 roku 

(część prawobrzeżna – obwody bytomski, gliwicki, kluczborski, oleski, część 

opolskiego i strzelecki) oraz w połowie kwietnia tego roku pozostałe siedem obwodów 

lewobrzeżnej Odry (głubczycki, grodkowski, kozielski, niemodliński, nyski, prudnicki 

i raciborski)3. 

 

4. Struktura demograficzna 

 

W porównaniu do okresu II RP zasadnicze zmiany nastąpiły w zakresie struktury 

demograficznej. Przed wojną województwo śląskie (według danych spisu powszechnego z 

1931 roku) zamieszkiwało 1 290 tys. osób, czyli 4,4% ogółu ludności kraju. Terytorium 

nowego województwa na początku 1946 roku mieszkało 2 813 tys. osób (z czego 1 172 tys. w 

miastach a 1 650 tys. na wsi) i mimo prowadzonych wysiedleń ludności zweryfikowanej jako 

niemiecka (według ustaleń historyków wysiedlono ok. 350 tys. osób) i „wywózek” 

mieszkańców regionu do ZSRR (szacuje się ich liczbę na kilkadziesiąt tys.), dzięki procesom 

imigracyjnym, liczba mieszkańców stale wzrastała (w 1949 roku osiągnęła 3 211 tys. osób, w 

tym po-nad 109 tys. osób zameldowanych na „pobyt czasowy”).  

Warto podkreślić, że już w początku istnienia międzywojennego województwa 

śląskiego obustronne migracje spowodowane plebiscytem (które nie przekroczyły jednak 

wówczas 20% tzw. optantów) zmieniły zasadniczo stosunki demograficzne województwa 

śląskiego. Zmiany te były jednak nieporównywalne z tym, co stało się w latach 1945-1950, 

kiedy doszło do niespotykanego dotąd transferu ludności. Górny Śląsk pozbawiony został 

ludności zweryfikowanej jako niemiecka, stając się obszarem zasiedlenia przez osadników 

                                                           
3 Przemiany podziału polityczno-administracyjnego…,  s. 348-351; B. Reiner, Polityczno-
administracyjne podziały Górnego Śląska w XIX i XX wieku, „Studia Śląskie” 1972, t. XXI, s. 56; R. 
Pysiewicz-Jędrusik, A. PustelnikK, B. Konopska, Granice Śląska, Wrocław 1998, s. 35; K. 
Orzechowski, Terytorialne podziały Śląska, “Kwartalnik Opolski” 1972, nr 3, s. 5-22; S. Czech, 
Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1945-1975, “Studia Śląskie” 1984, t. XLIII, s. 
53-77. 



zarówno z polskich Kresów Wschodnich, tzw. centralnej Polski, jak i reemigrantów z 

zachodniej i południowej Europy. 

Czynnikiem niezwykle istotnym, determinującym stosunki polityczne w 

przedwojennym województwie śląskim była aktywna działalność niemieckiej mniejszości 

narodowej. Rozwiązaniem tej kwestii przez władze partyjno-państwowe stało się 

przeprowadzenie zorganizowanej fali wysiedleń. Jednak dla wielu mieszkańców 

województwa kwestia identyfikacji i tożsamości narodowościowej pozostawała bolesna 

(problem tzw. śląskiej krzywdy). Szczególnie niekorzystna była sytuacja ludności rodzimej 

(zwanej inaczej autochtonami), która pozostała na terytorium zachodniej części Górnego 

Śląska (byłego tzw. niemieckiego Górnego Śląska) i traktowana była przez władze Polski 

Ludowej z nieufnością (została poddana tzw. procesowi weryfikacji narodowościowej), a 

przez ludność napływową często oskarżana o proniemieckie postawy. Górnoślązacy z 

dawnego województwa śląskiego, na skutek konsekwencji (najczęściej przymusowego) 

zapisania na Niemiecką Listę Narodowościową (DVL), po zakończeniu wojny znaleźli się w 

sytuacji oskarżonych o kolaborację i musieli poddać się procesowi rehabilitacji, poddającemu 

w wątpliwość ich polską tożsamość narodową i wierność państwu polskiemu (wielu z nich 

trafiło nawet do tzw. obozów pracy, m.in. w Jaworznie, Łambinowicach czy 

Świętochłowicach).  

Okres istnienia województwa śląskiego stanowił w praktyce czas wytwarzania się 

nowego społeczeństwa, powstającego w konsekwencji zderzenia się z sobą trzech ideologii: 

prezentowanej przez ludność rodzimą wizji „gospodarzy terenu”, „pionierskiej” (niesionej 

przez osadników z centralnej Polski, przeświadczonych o swojej misji niesienia polskości na 

nowe tereny) oraz „rekompensaty krzywd” (której wyrazicielami byli imigranci z Kresów 

Wschodnich II RP)4. 

 

5. System władzy i struktura administracyjna 

 

Największa różnica w dziejach przedwojennego i powojennego województwa 

dotyczyła jednak systemu władzy. Przedwojenne województwo powstało jako wyraz woli 

                                                           
4 Z. Łempiński, Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 
1945-1950, Katowice 1979; F. Serafin, Osadnictwo miejskie i wiejskie w województwie śląsko-
dąbrowskim w latach 1945-1948, Katowice 1973; Z. Woźniczka, Z Górnego Śląska do sowieckich 
łagrów, Katowice 1996; A. Dziurok, Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby 
ich rozwiązania, w: Województwo śląskie, s. 539-604; A. Herzig, K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, 
Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2012, s. 238-249. 



suwerennego narodu polskiego, wyrażonej w ustawie Sejmu Ustawodawczego RP z 15 lipca 

1920 roku o statusie autonomicznym województwa śląskiego. Dawało to Sejmowi Śląskiemu 

i wojewodom śląskim niekwestionowaną legitymację prawną do sprawowania władzy. 

Województwo śląskie po zakończeniu II wojny światowej stało się natomiast częścią 

narzuconego Polsce systemu, opartego na ograniczeniu suwerenności na rzecz Związku 

Radzieckiego. Podstawą tej obcej władzy była więc nie wyrażona w wyborach wola narodu 

polskiego, ale początkowo radzieckie komendantury wojenne, zastąpione przez narzucone 

władze komunistyczne, wspierane stale rozbudowywanym aparatem przymusu. Utworzono w 

ten sposób system represji komunistycznego państwa polskiego, posługujący się aparatem 

terroru i zastraszania, naginaniem prawa do osiągania celów politycznych, a przede 

wszystkim, poprzez likwidację demokracji, wprowadzający mechanizm totalitarnego państwa 

dla zdławienia oporu własnego społeczeństwa. Nowa władza działała w oparciu o podległe 

sobie struktury: Milicję Obywatelską, terenowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (na 

terenie województwa w 1945 roku było ich aż 38) czy Korpus Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. Aparat „bezpieczeństwa” posiadał szeroko rozbudowaną sieć agenturalną, 

korzystał także z upolitycznionych i powolnych sobie sądów (Wojskowy Sąd Rejonowy w 

Katowicach w okresie swego funkcjonowania wydał blisko 180 wyroków śmierci). Mimo to 

mieszkańcy województwa śląskiego decydowali się na opór społeczny, zarówno w formie 

zbrojnej (m.in. działalność Pawła Cierpioła „Makopola” czy Henryka Flamego „Bartka”), jak 

i prowadzenie tajnej (np. w ramach struktur organizacji narodowej „Ojczyzna”) i jawnej 

działalności politycznej (przede wszystkim przez opozycyjne PSL z Arkadiuszem Arką 

Bożkiem na czele). Zarówno antykomunistyczne podziemie, jak i legalna opozycja zostały 

jednak pozbawione znaczenia w 1947 roku (w styczniu przeprowadzono sfałszowane wybory 

parlamentarne, w lutym ogłoszono ustawę amnestyjną). 

Powojenne województwo śląskie powstało w wyniku realizacji koncepcji 

zakładającej tworzenie województw i powiatów mieszanych, składających się w części z tzw. 

ziem starych i w części z tzw. ziem odzyskanych. Administracja ogólna w województwie 

śląskim, tak jak i w całej pozostałej części kraju stanowiła część administracji rządowej (dla 

celów administracji ogólnej RP podzielona została na województwa, powiaty oraz gminy 

miejskie i wiejskie, które były równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego). Na 

terenie Polski w latach 1945-1950 istniał system dwuinstancyjności władz: pierwsza na 

obszarze powiatu, druga – województwa, obowiązywała ponadto tzw. zasada zespolenia, 

zakładająca, iż organy administracji państwowej w poszczególnych jednostkach 

terytorialnych były zespolone w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnikiem – we władzach 



administracji ogólnej, tj. w rękach wojewody na obszarze województwa i w rękach starosty na 

obszarze powiatu. 

Uprawnienia wojewody jako jednoosobowego kierownika Urzędu Wojewódzkiego 

były zróżnicowane w zależności od obszaru sprawowanej władzy. Na terenach tzw. ziem 

odzyskanych kompetencje wojewody jako przedstawiciela rządu były szersze niż w części 

„starej”: obok reprezentowania rządu podczas uroczystych wystąpień, uzgadniania 

działalności całej administracji rządowej i ogólnego nadzoru nad sprawami osobowymi 

obejmowały m.in. realizację wytycznych polityki państwa na tzw. ziemiach odzyskanych, 

planowanie akcji osiedleńczej, „zaopatrywanie ludności w przedmioty, służące do 

zaspokojenia jej potrzeb gospodarczych”, zarządzanie mieniem poniemieckim i jego 

zabezpieczeniem, koordynowanie i inicjowanie działalności władz oraz tzw. urzędów 

niezespolonych. Uprawnienia jako szefa administracji ogólnej obejmowały natomiast: 

administrowanie wszelkimi dziedzinami, w których wojewoda był właściwym na podstawie 

odrębnych przepisów. Z racji przynależności do ścisłego kierownictwa PPR, A. Zawadzki w 

trakcie pełnienia obowiązków wojewody posiadał  de facto bardzo silną pozycję (co należało 

do wyjątków w skali kraju), silniejszą od pozycji I sekretarza KW PPR. 

W pierwszych tygodniach działania nowych władz wojewódzkich (od 1 lutego 1945 

roku) obowiązki wojewody śląskiego wypełniał przez krótki okres Jerzy Ziętek 

(przedwojenny sanacyjny burmistrz Radzionkowa). Od marca 1945 roku funkcję wojewody 

śląskiego objął A. Zawadzki, J. Ziętek został pierwszym zastępcą, drugim został Stefan 

Wengierow. W czerwcu 1945 roku S. Wengierow został odwołany i przeniesiony na 

analogiczne stanowisko do Wrocławia, a następnie do ambasady polskiej w Rumunii. Jego 

miejsce zajął były członek londyńskiej Rady Narodowej RP, A. Bożek. Wobec stałej 

rozbudowy administracji województwa w maju 1945 roku zadecydowano jednocześnie o 

wyborze trzeciego zastępcy wojewody, którym został najpierw Józef Salcewicz (socjalista 

wywodzący się z Zagłębia Dąbrowskiego), a następnie pochodzący z Gliwic były aktywny 

działacz Związku Polaków w Niemczech i powojenny starosta bytomski Paweł Nantka-

Namirski (od października 1946 roku). Jedyna zmiana na stanowisku wojewody nastąpiła w 

październiku 1948 roku, kiedy A. Zawadzkiego (odszedł do pełnienia innych stanowisk w 

Warszawie), zastąpił pełniący uprzednio obowiązki wiceprezydenta Warszawy Bolesław 

Jaszczuk. 

Obok procesu budowy administracji rządowej równolegle podjęto się tworzenia 

samorządu terytorialnego – rad narodowych. W okresie przejściowym (tj. do powstania 

właściwych organów administracji publicznej) miały one pełnić „najpilniejsze i konieczne 



funkcje władz wykonawczych” (zarządów gminnych, wiejskich i miejskich, starostw i 

województw). Na mocy decyzji KRN oraz PKWN z 1944 roku organami samorządu 

terytorialnego były rady narodowe poszczególnych szczebli (Rada Państwa, rady 

wojewódzkie, powiatowe i gminne). Ich kompetencje nie zostały precyzyjnie określone 

(teoretycznie były bardzo rozległe), nie chciano bowiem osłabiać pozycji organów 

administracji państwowej. Wedle założeń miały się zajmować planowaniem działalności 

publicznej i kontrolą nad działalnością administracji państwowej i samorządowych organów 

wykonawczych (z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z „zasadniczą linią 

działalności KRN”), powoływaniem samorządowych organów wykonawczych, teoretycznie 

mogły wykonywać także zadania wynikające nie tylko z ustawowych obowiązków, ale z 

„racji ich prawno-publicznego charakteru i możliwości rozporządzania odpowiednimi 

środkami materialnymi”. Planując działalność samorządów pod nadzorem władzy 

administracji państwowej nie ustrzeżono się błędów i prawnego zamieszania, związanego ze 

stosowania równocześnie elementów przedwojennego ustroju miejskiego i nowych, 

powojennych przepisów. Przykładem takiego niejasnego rozwiązania może być 

funkcjonowanie w niektórych miastach miejskich rad narodowych, będących równocześnie 

Zarządem Miejskim zbudowanym na przedwojennych zasadach, a przewodniczący łączył 

wówczas tę funkcję ze stanowiskiem prezydenta (bądź burmistrza) miasta.  

Najwyższą „rangą” na terenie województwa instytucją samorządową była 

Wojewódzka Rada Narodowa (WRN). Pierwsze „uroczyste” posiedzenie odbyło się 8 maja 

1945 roku (w niepełnym, niespełna 40 osobowym składzie), spotkanie „robocze” odbyło się z 

kolei 15 maja 1945 roku. By pozornie, choć w części, zrekompensować fakt zniesienia 

autonomii liczbę mandatów w WRN (podobnie jak i w innych ośrodkach) zwiększono ze 100 

do 120 (w lipcu 1946 roku WRN liczyła nawet 122 osoby). Radni reprezentowali partie 

polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje i rady terenowe niższego 

szczebla. Zrzeszeni byli w 5 klubach: PPR, PPS, SD, SL i związków zawodowych. W skład 

pierwszego Prezydium WRN weszli: przewodniczący Karol Tkocz (PPR), jako 

wiceprzewodniczący Antoni Macura (PPS) oraz w randze członków – Edmund Odorkiewicz 

(SD), Józef Szczęśniak (PPR, reprezentujący związki zawodowe) i Stanisław Piwnicki (SL). 

Zmiany w obsadzie WRN pod kątem jej składu politycznego trwały ciągle, aż do 1950 roku. 

W sierpniu 1948 roku na 116 radnych należało do: PPR – 44, PPS – 33, SL – 15, SD – 17, SP 

– 2, a 5 radnych było bezpartyjnych. 

Wśród istotnych działań podjętych przez WRN w pierwszym powojennym 

pięcioleciu znalazło się m.in. powołanie do życia specjalnej Komisji Kwalifikacyjno-



Kontrolnej ds. obozów jenieckich (zajmującej się wyszukiwaniem osadzonych tam Polaków), 

zajęcie stanowiska w sprawie weryfikacji ludności miejscowej (m.in. na swojej X sesji WRN 

uchwaliła przyznanie ludności zweryfikowanej w byłej rejencji opolskiej pełni praw 

obywatelskich), podjęcie problemu tzw. repatriacji i akcji wysiedleńczej, omawianie kwestii 

oświaty i wychowania (np. przyjęcie rezolucji do rządu o powołanie Politechniki Śląskiej i 

rezolucji o nadaniu praw akademickich Wyższemu Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 

w Katowicach), poruszanie problematyki zdrowia publicznego (uchwały o uruchamianiu 

szpitali czy sanatoriów). Jako swój organ wykonawczy WRN decyzją z czerwca 1945 roku 

powołała Wydział Wojewódzki, do którego zadań należało m.in. przygotowywanie 

materiałów na sesje, wykonywanie jej uchwał, przedstawianie uchwał rad niższego szczebla 

Prezydium WRN, opracowywanie i wykonywanie budżetu Wojewódzkiego Związku 

Samorządowego i pełnienie funkcji kontrolnych. Ponadto Wydział okazał się pomostem 

między administracją państwową i samorządem terytorialnym, decydując we wszystkich 

sprawach „nie zastrzeżonych dla WRN i Prezydium WRN”. 

Rady narodowe niższego szczebla (powiatowe i miejskie) zaczęły powstawać 

konspiracyjnie jeszcze przed przejęciem Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska przez 

wojska radzieckie. Można uogólnić, iż najwcześniej powstawały one tam, gdzie istniały 

najsilniejsze tradycje lewicowe, więc na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. Równie szybko 

tworzone były na terenie przedwojennego województwa śląskiego. Najpóźniej rady 

powstawały w byłej rejencji opolskiej, gdzie niejednokrotnie organizowano je już po 

powołaniu do życia administracji i ustanowieniu tymczasowych zarządów miast i gmin. 

Trudności z powoływaniem rad narodowych na terenie byłej rejencji opolskiej były także 

powodem podjęcia przez Biuro Prezydialne KRN decyzji o podtrzymaniu uprawnień dla 

pełnomocników na szczeblu powiatów, którzy na tzw. ziemiach odzyskanych byli 

„organizatorem i zwierzchnikiem wszelkich władz na swoim terenie”. 

Wprowadzona po zakończeniu II wojny światowej struktura podziału 

administracyjnego Polski obejmowała województwa, powiaty (także grodzkie), gminy 

(miejskie i wiejskie) oraz gromady. Na obszarze Górnego Śląska, wchodzącym przed wojną 

w skład Niemiec (poza powiatem oleskim, gdzie już wówczas zaczęto wprowadzać zmiany), 

utrzymywał się podział na gminy jednostkowe, na terytorium Polski obowiązywał zaś system 

gmin zbiorowych. W celu ujednolicenia, rozporządzeniem wojewody z dnia 27 listopada 

1945 roku, wprowadzony został na terenie całego województwa system gmin zbiorczych. 

Zamiast 1321 gmin wiejskich (w przedwojennej części polskiej było ich 379, w niemieckiej 

942) wprowadzono ich 270 (dane nie obejmują obszaru Zagłębia Dąbrowskiego). 



Reorganizacja ta (obok likwidacji autonomii) była niewątpliwie ważnym krokiem na drodze 

unifikacji prawnej regionu. W tym samym czasie dokonano także podziału powiatów na 

gminy wiejskie i gromady. Rozstrzygając problem ulokowania władz, biorąc pod uwagę 

sytuację gospodarczą, na siedziby gmin wybierano najczęściej miasta powiatowe. 

W pierwszym powojennym okresie wewnętrzny podział administracyjny 

województwa oparto o strukturę sprzed wybuchu II wojny światowej. Województwo śląskie 

obejmowało wówczas swym zasięgiem 7 powiatów ziemskich i 2 grodzkie a Zagłębie 

Dąbrowskie 2 powiaty ziemskie (będziński i zawierciański, wchodzące uprzednio w skład 

województwa kieleckie-go, przyłączone dekretem z 7 lipca 1945) i 1 grodzki (przyłączone z 

województwa kieleckiego miasto Sosnowiec). Włączone ziemie byłej niemieckiej rejencji 

opolskiej obejmowały 14 powiatów ziemskich i 3 grodzkie (Bytom, Gliwice i  Zabrze, 

utworzone rozporządzeniem RM z 29 maja 1946). W 1945 roku ten stan rzeczy został 

zachowany z jedną tylko zmianą. Na mocy rozporządzenia wojewody z 21 marca 1945 roku 

powiat dobrodzieński (wyłączony w 1922 roku z części powiatu lublinieckiego przejętego 

przez Niemcy) ponownie włączono do powiatu lublinieckiego. W ten sposób w lutym 1946 

roku na terenie województwa znajdowało się 14 miast wydzielonych oraz 22 powiaty 

wiejskie i 56 miast (z czego 6 zamieszkiwało ponad 100 tys. osób). Liczba miast na prawach 

powiatu uległa zwiększeniu w początkach 1948 roku, kiedy status ten uzyskały ponadto: na 

tzw. ziemiach dawnych – Będzin, Bielsko i Zawiercie, zaś na tzw. ziemiach odzyskanych – 

Nysa, Opole i Racibórz. 

Województwo śląskie odgrywało istotną rolę w skali kraju. W 1948 roku 

obejmowało ono 35 powiatów (wraz z miejskimi) – na ogólną liczbę 324 powiatów w całej 

RP. Nie posiadało miast województw (na terenie Polski status taki posiadały Łódź i 

Warszawa). W strukturze województwa znajdowało się: 12 miast–powiatów na 44 w Polsce, 

2 miasta wydzielone z powiatowych związków samorządowych (spośród 13 w Polsce), 43 

miasta nie wydzielone z powiatowych związków samorządowych (na 643 na terytorium RP), 

291 gmin wiejskich (na 2994 w skali kraju) oraz 1499 gromad (z 40 124 w Polsce). W 

analogicznym okresie podział na jednostki administracyjne na tzw. ziemiach dawnych i tzw. 

ziemiach odzyskanych rozkładał się następująco: na tzw. ziemiach dawnych znajdowało się 

15 powiatów (wraz z powiatami miejskimi) - przy 20 na tzw. ziemiach odzyskanych, równa 

ilość miast powiatów – po 6, miasta wydzielone z powiatowych związków samorządowych 

znajdowały się tylko w części przed wojną należącej do RP - 2, niewydzielonych z 

powiatowych związków samorządowych więcej było na tzw. ziemiach odzyskanych (24, 

wobec 19 na terenie byłego województwa śląskiego). Liczba gmin wiejskich była na obu 



obszarach niemal równa (146 na obszarze byłe-go województwa i 145 na terenie byłej rejencji 

opolskiej), zaś liczba gromad przemawiała zdecydowanie na „korzyść” tzw. ziem 

odzyskanych (992, przy 507 w części przedwojennej Polski)5. 
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Marcela Gruszczyk 

Województwo Śląskie w III RP – jednostka administracyjna 

 

Województwo śląskie jest regionem Polski położonym w południowej części kraju, 

między 49°15’ a 51°06’ szerokości geograficznej północnej oraz między 18°05’ a 19°55’ 

długości geograficznej wschodniej. Powstało w wyniku nowego podziału administracyjnego 

kraju wprowadzonego z dniem 1 stycznia 1999 roku1. Reforma administracyjna przywróciła 

przedwojenną nazwę „województwo śląskie”, ale nie uwzględniła historycznych granic 

regionu śląskiego (górnośląskiego). Województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem dawne 

województwa – katowickie, częstochowskie i bielskie. Jego kształt nawiązuje do kształtu 

województwa katowickiego sprzed 1975 roku. 

 

Herb województwa śląskiego 
 

                                                           
1 W okresie późniejszym dokonano jedynie nieznacznych korekt. Spośród nich najważniejsze było 
przyłączenie miasta Sławków leżącego wcześniej w powiecie olkuskim, w województwie 
małopolskim oraz przeprowadzenie korekty granic niektórych gmin. 



1. Położenie geograficzne 

 

Herb województwa przedstawia złotego orła Piastów górnośląskich bez korony, 

zwróconego w prawo, na niebieskim tle, flaga trzy pasy poziome: pas błękitny w 2/5 

szerokości płata od góry, pas żółty 1/5 szerokości płata w środku - i pas błękitny 2/5 

szerokości płata od dołu2. 

Władzę administracyjną sprawują władze samorządowe oraz organy administracji 

rządowej. Władzę samorządową sprawuje sejmik wojewódzki wybierany w wyborach 

powszechnych i bezpośrednich na okres 4 lat i jako organ wykonawczy urząd marszałkowski, 

na którego czele stoi marszałek wybierany przez sejmik wojewódzki3. Władze centralne 

reprezentowane są przez urząd wojewódzki, na którego czele stoi wojewoda, powoływany 

przez premiera i sprawujący nadzór nad legalnością działania samorządu wojewódzkiego. 

Siedzibą władz samorządowych, jak i rządowych województwa są Katowice. 

Śląskie graniczy z czterema województwami: od zachodu z opolskim (240 km), od 

północy z łódzkim (144 km), od południowego wschodu ze świętokrzyskim (117 km), a od 

wschodu z małopolskim (241 km). Południową granicę województwa stanowi granica 

państwowa ze Słowacją (87 km), a południowo-zachodnią granica z Republiką Czeską (150 

km). Większość granic ma charakter sztuczny, z wyjątkiem obszarów górskich, gdzie biegną 

one graniami, a także odcinków poprowadzonych korytem rzek. W promieniu 600 km od 

Katowic znajduje się aż sześć europejskich stolic: Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, 

Warszawa i Wiedeń. 

Województwo śląskie ma urozmaicone ukształtowanie terenu, obejmuje swym 

obszarem góry, kotliny, wyżyny i niziny4. Większa część województwa leży na Wyżynie 

Śląsko-Krakowskiej, która składa się z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, Wyżyny Śląskiej i 

części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Wyżyny Częstochowskiej). Północno-

wschodni wąski pas regionu należy do Wyżyny Przedborskiej, wchodzącej w skład Wyżyny 

Małopolskiej. Ziemie na zachodzie należą do Niziny Śląskiej, a ściślej do Równiny Opolskiej, 

                                                           
2 Uchwała sejmiku nr I/36/5/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku w sprawie: ustanowienia herbu Województwa 
Śląskiego: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=24&id_menu=189&id=2677  
3 Zobacz hasła: „Sejmik województwa śląskiego” i „Marszałek województwa śląskiego” 
4 W podziale fizycznogeograficznym Jerzego Kondrackiego obszar ten zaliczany jest do trzech 
wielkich prowincji (31. Niż Środkowoeuropejski, 34. Wyżyny Polskie i 51. Karpaty Zachodnie z 
Podkarpaciem), pięciu podprowincji (318. Niziny Środkowopolskie, 431. Wyżyna Śląsko-Krakowska, 
342. Wyżyna Małopolska, 512. Północne Podkarpacie 513. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie) oraz 
dziesięciu makroregionów. Zobacz więcej: J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, wyd. PWN, 
Warszawa 2002, s. 32-43. 



Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego, który jest najbardziej na zachód wysuniętą 

częścią województwa śląskiego. Południowa część województwa znajduje się na obszarze 

Karpat Zachodnich, a dokładnie Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidu Zachodniego oraz 

Podkarpacia Północnego - Kotliny Oświęcimskiej i niewielkiej części Kotliny Ostrawskiej5. 

 

Subregiony województwa śląskiego 

                                                           
5 R. Dulias, A. Hibszer, Województwo Śląskie. Przyroda. Gospodarka. Dziedzictwo kulturowe, wyd. 
Kubajak, Krzeszowice 2004, s. 80-98. 



Najwyższej położony punkt wysokościowy województwa (1534  m n.p.m.) znajduje 

się na zboczach Pilska w Beskidzie Żywieckim, a najniższej w Kotlinie Raciborskiej poniżej 

ujścia rzeki Rudy do Odry (173 m n.p.m.)6. 

Cechą charakterystyczną województwa jest fakt, że na jego obszarze mają swoje 

źródła dwie z trzech największych rzek Polski: Wisła (na zachodnim stoku Baraniej Góry w 

Beskidzie Śląskim) oraz Warta (na Wyżynie Częstochowskiej w Kromołowie). Oprócz nich 

przez województwo przepływa druga największa polska rzeka – Odra. Ważną rolę 

przyrodniczą, jak i gospodarczą odgrywają jeszcze takie rzeki jak: Liswarta, Kłodnica, Mała 

Panew, Olza, Pilica, Przemsza (Biała i Czarna), Ruda oraz Soła. 

Największym zbiornikiem wodnym województwa jest Zbiornik Goczałkowicki 

położony na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, często nazywany przez turystów „Śląskim 

Morzem”. Zajmuje powierzchnię 3200 ha, a jego maksymalna pojemność wynosi 168 mln 

m³. Jest to zbiornik retencyjny zaopatrujący w wodę pitną większą część Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego (GOP). Do ważniejszych zbiorników regionu należą dwa jeziora na 

Sole: Żywieckie (10 km2) i Międzybrodzkie (3,7 km2) oraz Zbiornik Poraj na Warcie (5,5 

km2).  

Lasy stanowią 31,8% ogólnej powierzchni województwa śląskiego (średnia krajowa  

to 29,2%)7. Ich rozmieszczenie na obszarze województwa jest nierównomierne. Do 

większych, zwartych kompleksów leśnych należą: lasy beskidzkie, pszczyńsko-kobiórskie, 

rudzkie, lublinieckie oraz lasy w górnych biegach Liswarty, Warty i Pilicy8. Pod względem 

siedliskowym przeważają bory mieszane o różnym stopniu uwilgotnienia gleby. Największą 

powierzchnię spośród lasotwórczych gatunków drzew zajmują sosna, świerk, dąb, buk i 

brzoza. Na terenie województwa znajduje się m.in. rezerwat „Żubrowisko” (Nadleśnictwo 

Kobiór)9, będący jedynym z ważniejszych miejsc hodowli żubrów w kraju oraz ośrodek 

wolierowej hodowli głuszców (Nadleśnictwo Wisła), prowadzący restytucję głuszca w 

Beskidach Zachodnich10. W większych kompleksach leśnych województwa występują 

przedstawiciele tzw. grubej zwierzyny – jelenie, daniele, sarny i dziki. W granicach 

województwa usytuowany jest również Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

                                                           
6 Dane Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach 
GeoSilesia: Edukacyjno - informacyjny serwis internetowy o dziedzictwie geologicznym 
województwa śląskiego: http://geosilesia.us.edu.pl/239,geosilesia__polozenie_geograficzne.html 
7 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Raport o stanie lasów w Polsce 2010, Warszawa 2011: 
http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/raporty/raport-o-stanie-lasow-w-Polsce-2010.  
8 R. Dulias, A. Hibszer, op. cit., s. 43-47. 
9 Oficjalna strona Nadleśnictwa Kobiór: http://www.lasy.com.pl/web/kobior/ochronaprzyrody  
10 Oficjalna strona Nadleśnictwa Wisła: http://www.lasy.com.pl/web/wisla/gluszec 



Śląskiego, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie wartości 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie parków i obszarów 

chronionego krajobrazu stanowiących ich otulinę11. 

 

2. Podział administracyjny 

 

Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin (49 miejskich, 22 - 

miejsko-wiejskich i 96 wiejskich) zgrupowanych w 36 powiatach. Spośród 49 gmin 

miejskich, 29 to jednostki znajdujące się w obrębie powiatów, pozostałe 20 to miasta na 

prawach powiatów. Najwięcej gmin miejskich znajduje się w centralnej i południowo-

zachodniej części województwa (obszar konurbacji katowickiej i aglomeracji rybnickiej), 

podczas gdy gminy miejsko-wiejskie i wiejskie dominują w północnej, zachodniej i 

południowej (region częstochowsko-zawierciański oraz bielsko-cieszyński)12. 

Śląskie to jedyne województwo w Polsce, w którym jest mniej powiatów ziemskich 

(17) niż grodzkich (19). Do grupy pierwszej należą powiaty: będziński, bielski, bieruńsko-

lędziński, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, 

myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, |zawierciański i 

żywiecki, do drugiej: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Żory. 

Największym powiatem w województwie śląskim jest powiat częstochowski 

zajmujący obszar 1521 km2, co stanowi 12,3% powierzchni całego województwa. W jego 

obrębie znajduje się łącznie 16 gmin, w tym tylko dwie gminy miejsko-wiejskie i ani jednej 

miejskiej. Dwa kolejne duże powiaty to: żywiecki (1040 km2) i zawierciański (1003 km2). 

Najmniejszym powiatem jest powiat bieruńsko-lędziński, który zajmuje zaledwie 158 km2. W 

jego obrębie znajduje się tylko 5 gmin, w tym trzy miejskie i dwie wiejskie. Do stosunkowo 

niewielkich należą także powiaty: rybnicki (224 km2) i mikołowski (233 km2)13. 

Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych, a zarazem najgęściej 

zaludnionych województw w skali kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

zajmuje obszar 12.333 km2, tj. 3,9% powierzchni kraju, co daje 14. miejsce, przed 

                                                           
11 Oficjalna strona Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: http://www.zpk.com.pl  
12 Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, red. M. Tkocz i in., Wydział Nauk o 
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2008,  s. 14-15. 
13 Województwo Śląskie 2012. Podregiony, Powiaty, Gminy, Urząd Statystyczny w Katowicach, 
Katowice 2012, s. 109-119. 



województwami świętokrzyskim i opolskim. Na obszarze tym żyje 4 615 870 mieszkańców, 

tj. 11,9% ludności Polski, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia – 374 

osób/km2 wobec 123 osób/km2 w Polsce. Biorąc pod uwagę przekrój terytorialny według 

powiatów notuje się znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia. Najgęściej zaludnione są 

miasta w centralnej części województwa: Świętochłowice (3 935 osób/km2), Chorzów (3 344 

osób/km2) oraz Siemianowice Śląskie (2 727 osób/km2). Najrzadziej zaś powiaty północnej 

części województwa: częstochowski (89 osób/km2), lubliniecki (94 osób/km2) i kłobucki (96 

osób/km2). W stolicy województwa – Katowicach – gęstość zaludnienia wynosi 1866 

osób/km214. 

 

Podział administracyjny województwa śląskiego 
                                                           
14 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf.  



3. Ludność 

 

Pod względem ruchu naturalnego ludności od wielu lat na terenie województwa 

utrzymuje się tendencja spadkowa. W 2012 roku zarejestrowano 44,6 tys. urodzeń żywych, tj. 

o 0,2 tys. mniej niż w 2011 roku. Biorąc pod uwagę powiaty, najwięcej urodzeń odnotowano 

w powiatach pszczyńskim i rybnickim oraz w Żorach, natomiast najmniej w Częstochowie, 

Sosnowcu oraz w powiecie będzińskim. W tym samym roku w województwie zmarło 49,0 

tys. osób, tj. więcej o 1,3 tys. osób w ujęciu rocznym. Największy współczynnik zgonów 

odnotowano w Chorzowie, w powiatach zawierciańskim i będzińskim oraz w Sosnowcu. 

Najniższy wystąpił w Żorach, powiecie bieruńsko-lędzińskim oraz w Jastrzębiu-Zdroju15. 

Obok przyrostu naturalnego ważnym czynnikiem mającym wpływ na liczbę ludności 

są migracje. W 2012 roku w województwie śląskim liczba osób wymeldowanych z pobytu 

stałego przewyższała liczbę ludności zameldowanej na pobyt stały - saldo migracji było więc 

ujemne i wyniosło -5,9 tys. Napływ ludności na pobyt stały ukształtował się na poziomie 44,1 

tys., a odpływ wyniósł 50,0 tys. Najwyższą wartość salda migracji zanotowano w powiatach: 

bielskim, mikołowskim i tarnogórskim, natomiast najniższą w Katowicach, Bytomiu oraz w 

Sosnowcu16. 

Ważnym elementem procesów demograficznych, który warunkuje w dużym stopniu 

rozwój gospodarki, jest aktywność zawodowa mieszkańców. Na koniec 2012 roku w 

województwie śląskim liczba pracujących (w podmiotach gospodarczych o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób według faktycznego miejsca pracy) wyniosła 1176,9 tys. osób i 

była o 0,6% niższa niż przed rokiem. Pracujący w przemyśle i budownictwie stanowili 43,7% 

ogółu pracujących. Analizując sytuację na rynku pracy w poszczególnych powiatach, 

najwięcej pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności odnotowano w: Katowicach (511), 

Gliwicach (401) i Bielsku-Białej (396), natomiast najmniej w powiatach: rybnickim (111), 

częstochowskim (113) oraz w myszkowskim (144). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego w końcu grudnia 2012 roku wyniosła 

205,5 tys. osób, tj. o 10,4% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej bezrobotnych 

zarejestrowano w Częstochowie (15,5 tys.), a najmniej w powiecie bieruńsko-lędzińskim (1,6 

                                                           
15 Powiaty w województwie śląskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2013: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_POWIATY-2012.pdf  
16 Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, 
Katowice 2013: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_NSP2011_Ludnosc.pdf Ludność 
w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna 



tys.). Bezrobocie dotyczyło przede wszystkim ludzi młodych w wieku 25-34 lata oraz osób 

nie posiadających wyższego wykształcenia17. 

Pod względem poziomu urbanizacji (78,9%) województwo śląskie zajmuje pierwsze 

miejsce w kraju (średnia dla Polski – 61,6%), przy czym charakterystyczna jest tu duża 

koncentracja ludności w centrum województwa. Głównymi elementami systemu osadniczego 

województwa są aglomeracje miejskie: górnośląska (o znaczeniu europejskim) oraz bielska, 

częstochowska i rybnicka (o znaczeniu krajowym). Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji 

regionu jest 78% udział ludności mieszkającej w 71 miastach, z których: 3 miasta liczą ponad 

200 tys. mieszkańców (Katowice, Częstochowa i Sosnowiec). Większą liczbę miast ma w 

Polsce jedynie województwo wielkopolskie, które jest jednak trzykrotnie większe.  

Wyniki „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011” (NSP 2011), 

dotyczące przynależności wyznaniowej, potwierdziły dominującą pozycję Kościoła 

Katolickiego obrządku łacińskiego w województwie śląskim. Przynależność do Kościoła 

Rzymskokatolickiego określiło ponad 4 008 tys. mieszkańców. Drugą pozycję zajął Kościół 

Ewangelicko-Augsburski liczący 51 tys. wiernych, co stanowiło prawie 72% wszystkich 

wiernych tego kościoła w Polsce. Silna obecność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a 

także, w znacznie mniejszym stopniu, innych wyznań protestanckich na Śląsku Cieszyńskim 

stanowi do dziś jeden z głównych czynników, wyróżniających ten powiat od innych. 

Charakterystyczną cechą ludności zamieszkującej województwo śląskie jest jej 

zróżnicowanie etniczne. Na podstawie wyników uzyskanych podczas NSP 2011 można 

stwierdzić, że większość mieszkańców województwa śląskiego identyfikuje się z jednorodną 

polską tożsamością narodową. Grupa ta obejmowała prawie 3 794 tys. osób, tj. 81,93% 

ludności województwa. Spis ten wskazał równocześnie na wzrost poczucia odrębności 

etnicznej społeczności regionalnych w Polsce18. Szczególnie widoczne było to właśnie na 

przykładzie województwa śląskiego, gdzie mieszkało prawie 764 tys. osób deklarujących 

niepolską lub niepolską jednocześnie z polską przynależność narodowo-etniczną. Grupa ta 

stanowiła 52% wszystkich mieszkańców kraju, którzy określili swoją przynależność 

narodowo-etniczną jako inną niż polska19. 

 

                                                           
17 Powiaty w województwie śląskim w 2012 r., Katowice 2013, Urząd Statystyczny w Katowicach: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_POWIATY-2012.pdf  
18 Zobacz hasło: „Narodowość śląska”. 
19 Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, 
Katowice 2013: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_NSP2011_Ludnosc.pdf Ludność 
w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna 



4. Przemysł 

 

Województwo śląskie należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów 

Polski. Wytwarza się tutaj 13,7% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu 

drugie miejsce w kraju. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 23,7 tys. zł i jest wyższe 

od średniej krajowej o 2,3 tys. zł20. Decyduje o tym zarówno bogata i różnorodna baza 

surowcowa (m.in. węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, 

złoża margli, wapieni i kruszywa naturalnego), stan zagospodarowania produkcyjnego oraz 

wykwalifikowana kadra pracowników. Reprezentowane są tu prawie wszystkie gałęzie 

przemysłu wydobywczego i przetwórczego. Cechą charakterystyczną jest przewaga 

przemysłu ciężkiego, opartego na lokalnych surowcach, głównie złożach węgla kamiennego. 

Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w 

strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i 

hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja 

przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu 

motoryzacyjnego i spożywczego. 

Przemysł w województwie śląskim jest rozmieszczony nierównomiernie. Największe 

zagęszczenie zakładów przemysłowych występuje w jego środkowej i środkowo-zachodniej 

części. W strefie tej wyróżnia się dwa okręgi przemysłowe – górnośląski i rybnicki, które są 

ze sobą ściśle powiązane pod względem produkcyjnym. Górnośląski Okręg Przemysłowy 

obejmuje centralną, najbardziej zurbanizowaną część województwa. Cechuje się silnym 

zagęszczeniem zakładów przemysłu paliwowo-energetycznego, metalurgicznego i 

elektromaszynowego. Największymi ośrodkami przemysłowymi są: Katowice, Ruda Śląska, 

Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bytom i Zabrze. Przemysł Rybnickiego Okręgu 

Węglowego (ROW) charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem w górnictwie. Głównymi 

ośrodkami są: Rybnik i Jastrzębie-Zdrój. Inne znaczące ośrodki na mapie gospodarczej 

województwa to: Częstochowa, Bielsko-Biała i Zawiercie. Pod względem produkcji 

sprzedanej przemysłu województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju, po 

województwie mazowieckim. W 2012 roku udział województwa w produkcji sprzedanej 

przemysłu w kraju wyniósł 16,9%21. 

 

                                                           
20 Informator gospodarczy województwa śląskiego: http://gospodarka.silesia-region.pl/pl/gosp2.php  
21 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w 
Katowicach, Katowice 2013: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_RAPORT2012.pdf  



5. Rolnictwo 

 

Rolnictwo odgrywa w województwie śląskim rolę drugoplanową. Duża zmienność 

cech środowiska geograficznego na stosunkowo niewielkim obszarze sprawia, że istnieje tam 

zespół różnorodnych warunków przyrodniczych do produkcji rolnej, wśród których 

najbardziej znaczący wpływ mają gleby. Na obszarze województwa przeważają gleby 

średniej jakości, wytworzone na piaskach słabo gliniastych i luźnych, które są mało zasobne 

w składniki pokarmowe i ulegają silnemu zakwaszeniu. Przeważają one w północnej oraz w 

środkowej części województwa. Tylko niecałe 20% powierzchni użytków rolnych zajmują 

gleby bardzo dobre i dobre. W województwie występują dwa zwarte obszary takich gleb: 

większy, tj. równoleżnikowy pas obejmujący od zachodu Płaskowyż Głubczycki, południową 

część Płaskowyżu Rybnickiego i Kotlinę Oświęcimską i mniejszy na progu Lelowskim 

przylegającym od wschodu do Wyżyny Częstochowskiej22. 

Powierzchnia gruntów użytkowanych przez gospodarstwa rolne w województwie 

śląskim w czerwcu 2012 roku wyniosła 447,8 tys. ha, co stanowiło 2,6% powierzchni 

gospodarstw rolnych w kraju. Zdecydowana większość tego areału, tj. 98,7% użytkowana 

była przez gospodarstwa rolne sektora prywatnego. Sektor publiczny obejmował zaledwie 

1,3% gruntów gospodarstw rolnych województwa23. 

Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych w 2012 roku w przeważającej części 

(98,1%) użytkowana była przez gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha. 

Przeważa wykorzystanie terenów rolniczych w formie gruntów ornych, które zajmują 

zazwyczaj obszary o najkorzystniejszych warunkach glebowych.  

W przestrzennej strukturze zasiewów od lat dominują zboża podstawowe – w 2012 

roku było to 184,7 tys. Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2012 roku 

osiągnęły poziom 35,4 dt z 1 ha i zmniejszyły się w stosunku do uzyskanych w roku 

poprzednim 0,6%. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w 2012 roku wynosiła 19,0 tys. ha, 

plony wyniosły 26,7 dt z 1 ha, tj. o 3,1% więcej od przeciętnych plonów w kraju. Z kolei 

uprawa ziemniaków zajmowała powierzchnię 8,4 tys. ha. W omawianym roku z 1 ha zebrano 

219 dt ziemniaków, czyli o 2,2% mniej niż w poprzednim roku. Uzyskane plony były niższe o 

9,5% w odniesieniu do średnich plonów w kraju. O wyższym poziomie produkcji rzepaku i 

rzepiku zadecydowało lepsze plonowanie, przy zwiększonej powierzchni uprawy, niż w 2011 

                                                           
22 Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, op. cit., s. 46-49. 
23 Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2013: 
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roku. Spadek zbiorów ziemniaków wynikał z ich gorszego plonowania oraz spadku areału 

uprawy w odniesieniu do roku poprzedniego24. 

 

6. Transport 

 

Województwo śląskie posiada dogodne położenie komunikacyjne, wynikające z 

przecinania się na tym terenie głównych tras międzynarodowych o charakterze tranzytowym. 

Układ transportu drogowego województwa jest zorientowany głównie w kierunkach wschód-

zachód (poprzez autostradę A4, korytarz E40) oraz północ-południe poprzez drogi krajowe 

DK86 (E75), DK81, S1 (E75), S96, a także docelowo autostradę A1. Odcinek autostrady A4 

przebiegający równoleżnikowo przez województwo śląskie łączy główne miasta Aglomeracji 

Górnośląskiej z Krakowem, a następnie przez DK4 z Tarnowem, Rzeszowem, a dalej z 

granicą polsko-ukraińską. W kierunku zachodnim A4 zapewnia dogodne połączenie 

centralnej części województwa śląskiego z Opolem, Wrocławiem, Dreznem w Niemczech. 

Układ północ-południe realizowany przez drogi krajowe i docelowo autostradę A1 umożliwia 

połączenie województwa z Łodzią, Warszawą, Gdańskiem. Na południu zaś z Cieszynem a 

następnie z Ostrawą, dalej z Pragą, Wiedniem oraz Bratysławą25. 

W 2010 roku gęstość sieci drogowej w województwie śląskim wyniosła 172,4 km na 

100 km2 i była niemal dwukrotnie większa niż przeciętna wartość gęstości sieci drogowej w 

Polsce (87,6 km na 100 km2). Determinantą stopnia rozwoju infrastruktury drogowej, 

wyższego od średniego poziomu w kraju, jest miejsko-przemysłowy charakter centralnej 

części województwa. Sieć drogowa województwa podlega systematycznej rozbudowie i 

modernizacji. Dotyczy to zarówno dużych projektów, realizowanych na poziomie krajowym, 

jak i mniejszych inwestycji, realizowanych na szczeblu powiatowym i gminnym. Do 

największych inwestycji drogowych województwa ostatnich lat zalicza się budowa: 

autostrady A4 i A1, drogi ekspresowej S1 i S69, Drogowej Trasy Średnicowej oraz 

śródmiejskiej obwodnicy zachodniej w Bielsku-Białej i obwodnicy w Jaworznie.  Na terenie 

województwa, w Tarnowskich Górach, znajduje się jeden z największych węzłów kolejowych 

w Europie. Transport między Katowicami i Warszawą zapewnia Centralna Magistrala 

Kolejowa (CMK). Od początku budowana była jako linia dla ruchu o dużej prędkości. W 

latach 70-tych, służyła właściwie wyłącznie jako linia dla ruchu towarowego. Dzisiaj jednak 
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jest już linią obsługującą głównie pociągi pasażerskie łączące Warszawę ze Śląskiem i 

Krakowem. W przyszłości ma stać się pierwszą linią dla kolei dużych prędkości w Polsce. Na 

uwagę zasługuje również Euroterminal w Sławkowie, najbardziej na zachód wysunięty punkt 

styku systemów kolei szeroko i normalnotorowej, funkcjonującej według standardów 

europejskich. Terminal posiada wewnętrzną sieć torów kolejowych zarówno o szerokim 

rozstawie, jak i w standardzie europejskim, tym samym posiada połączenie z systemem 

przepływu ładunków na osi Azja i Daleki Wschód - Europa Zachodnia. 

W województwie śląskim, w Pyrzowicach (gm. Ożarowice), zlokalizowane jest 

jedno z największych polskich lotnisk – Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”. 

Znajduje się on w odległości około 30 km na północ od centrum Katowic. Odprawiane są tam 

loty krajowe i międzynarodowe, regularne i loty czarterowe. Całkowity ruch pasażerski w 

2012 roku osiągnął ponad 2,5 mln. Ponadto w województwie znajduje się kilka lotnisk 

sportowych – m.in. Katowice-Muchowiec, Bielsko-Biała, Częstochowa i Gliwice. 

 

7. Edukacja 

 

Śląskie znajduje się wśród największych w kraju ośrodków naukowych i 

akademickich. Na terenie województwa działa 45 szkół wyższych, z których kilkanaście 

znajduje się w stolicy województwa Katowicach, m.in. Uniwersytet Śląski i Uniwersytet 

Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego, akademie: medyczna, muzyczna, sztuk pięknych czy 

wychowania fizycznego. Łącznie śląskie uczelnie kształcą ponad 161 tys. osób, tj. ponad 9% 

ogólnej liczby studentów (stan na dzień 30 listopad 2011 roku). Do największych w regionie 

zalicza się Uniwersytet Śląski w Katowicach, na którym studiowało w końcu 2011 roku 

ponad 30 tys. studentów oraz Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Uniwersytet 

Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach (odpowiednio – 28 tys. i 15 tys. 

studentów). W roku akademickim 2010/2011 liczba absolwentów osiągnęła ponad 48 tys. 

osób, co stanowi 10,2% wszystkich absolwentów w Polsce26. 

Województwo Śląskie, kierując się ideą aktywnego współuczestnictwa w 

kształtowaniu środowiska naukowego, wspiera priorytetowe inicjatywy inwestycyjne 

ośrodków akademickich. Z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach powstało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 

Akademicka. Główną funkcją Centrum jest udostępnianie zbiorów na zarówno tradycyjnych, 

                                                           
26 Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012: 
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jak i elektronicznych nośnikach informacji. Służyć ma nie tylko studentom i naukowcom, ale 

wszystkim mieszkańcom regionu, doskonale przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego27. Niedawno zakończyła się również budowa Śląskiego Międzyuczelnianego 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, którego głównym celem jest podniesienie 

jakości kształcenia i wzrost liczby studentów w dziedzinach priorytetowych z punktu 

widzenia rozwoju gospodarki oraz zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnej, 

unikatowej aparatury laboratoryjnej skupionej w nowoczesnych, certyfikowanych 

laboratoriach28. 

 

8. Turystyka 

 

Województwo śląskie charakteryzuje się różnorodnością kulturową warunkowaną 

historią, cennym dziedzictwem kulturowym, w tym zabytkami przemysłowymi, architektury 

modernistycznej i sakralnej, unikatowymi na skalę europejską. Ponadto region cechuje silna 

tożsamość regionalna przejawiająca się w kultywowaniu mowy, różnorodnej kultury ludowej, 

folkloru.  

Jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych województwa są 

Beskidy Zachodnie. Zimą Beskidy, dysponujące ponad stu pięćdziesięcioma wyciągami 

narciarskimi i kolejkami linowymi, czekają na amatorów „białego szaleństwa”. Szczyrk, 

Korbielów, Brenna, Ustroń, Istebna, Wisła – to tylko niektóre z miejscowości, gdzie panują 

świetne warunki do uprawiania narciarstwa. W lecie Beskidy zachęcają do turystyki pieszej. 

Spośród górskich szlaków turystycznych szczególnie popularny jest Główny Szlak Beskidzki 

im. K. Sosnowskiego. Jest to najdłuższy szlak w Polsce, biegnący przez całe Beskidy z 

zachodu na wschód, aż do Wołosatego w Bieszczadach. Swój początek ma tam Wiślana Trasa 

Rowerowa, która ciągnie się od Beskidów na północ, wzdłuż rzeki Wisły. Góra Żar, z której 

szczytu rozciąga się panorama na Jezioro Żywieckie, pasmo Magurki Wilkowickiej i 

Hrobaczą Łąkę, jest popularnym miejscem dla miłośników szybowców i paralotni. 

Region ten posiada rozbudowane zaplecze noclegowe – hotele, pensjonaty i 

prywatne kwatery o wysokim standardzie oraz schroniska czekają na miłośników pięknych 

krajobrazów. Najczęściej odwiedzanym miastem w Beskidach jest Wisła, gdzie latem odbywa 

się największa impreza folklorystyczna w skali województwa –Tydzień Kultury Beskidzkiej. 
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Beskidy są znane również z turystyki uzdrowiskowej. Ośrodki sanatoryjne na stokach 

Równicy w Ustroniu czy Goczałkowicach-Zdroju oferują terapię chorób reumatycznych i 

narządów ruchu, układu krążenia i dróg oddechowych. Kuracjusze mogą tam liczyć m. in. na 

kąpiele w solance jodobromowej, zabiegi borowinowe, krioterapeutyczne, inhalacje i masaże. 

Amatorzy wspinaczki skałkowej znajdą dla siebie idealne miejsce wśród wapiennych 

ostańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w północnej części województwa śląskiego. 

Tereny te, obfitujące w jaskinie, są popularne wśród grotołazów. Jura przyciąga także tych, 

którzy przemierzają ją pieszo, rowerem, samochodem, a nawet konno. Najbardziej 

charakterystyczne elementy krajobrazu Jury to warownie zamki (m.in. w Ojcowie, Olsztynie, 

Lelowie, Bobolicach i Mirowie), które wybudowano w XIV wieku za czasów panowania 

Kazimierza Wielkiego w celu zabezpieczenia ówczesnej stolicy – Krakowa i ochrony granic 

państwa. Powstał w ten sposób system obronny zamków, uzupełniony niewielkimi 

strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami. Duży wkład w utworzenie takiego 

systemu wniosły również możne rody szlacheckie, które wybudowały na tym terenie swe 

warowne siedziby m.in. w Ogrodzieńcu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Udorzu, 

Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzkwi, Lipowcu i Rudnie. Jurajskie zamki budowane były 

najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd wzięła 

się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Większość tych wspaniałych budowli możemy dziś oglądać 

tylko jako ruiny. Przyczyniły się do tego głównie wojny szwedzkie, a później rozbiory i 

restrykcyjna polityka zaborców. W ostatnim czasie ponowione zostały próby rekonstrukcji 

tych historycznych budowli i zostały odbudowane z ruin zamki w Bobolicach i Korzkwi. W 

granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znajduje się Pustynia Błędowska zwana 

„Polską Saharą”. Jest to największa pustynia w Europie. Stanowi unikat przyrodniczy i 

geograficzny, powstała bowiem w umiarkowanym i wilgotnym klimacie. Powierzchnia 

piasków wynosi 32 km2 i podzielona jest doliną rzeki Biała Przemsza. 

Zespół klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie jest jednym z 

ważniejszych symboli Polski i duchową stolicą Polaków. Kompleks zabudowań Sanktuarium 

Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej w Częstochowie jest malowniczo położony na 

wysokości 293 m n.p.m. w pasie wapiennych wzgórz, ciągnących się od Krakowa po 

Wieluń29. Fundatorem klasztoru był książę opolski, palatyn Węgier i wielkorządca Rusi 

Halickiej Władysław Opolczyk. Najcenniejszym darem księcia był przywieziony z Bełza na 

Rusi cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem - tzw. Czarna Madonna według legendy 
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namalowany ręką św. Łukasza. Rosnąca sława Cudownego Wizerunku Bogurodzicy sprawiła, 

że w krótkim czasie klasztor jasnogórski stał się miejscem licznych pielgrzymek i skarbcem 

niezwykle cennych wotów. Rocznie do sanktuarium przybywa 4-5 mln pielgrzymów z całego 

świata.  

Jednym z najsłynniejszych zabytków regionu jest kilkakrotnie przebudowywany 

zamek w Pszczynie, jedna z najcenniejszych w Polsce rezydencji, pełniących funkcje 

muzealne30. Choć w obecnym kształcie bardziej przypomina pałac, w pierwszych wiekach 

swego istnienia pełnił funkcje obronne. W przeciwieństwie do wielu innych zamków i 

pałaców na Śląsku, zniszczonych na skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po 

niej, w Zamku w Pszczynie zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, 

że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w kraju. 

W salach zamkowych regularnie odbywają się koncerty muzyki dawnej i klasycznej.  

Pszczyński zamek stoi na skraju dużego parku krajobrazowego. Zajmuje 

powierzchnię 156 ha i podzielony jest na trzy części: park Zamkowy, park Dworcowy i Dzika 

Promenada na terenie której znajduje się Pokazowa Zagroda Żubrów31. To jedno z niewielu 

miejsc w Polsce, gdzie z bliska można przyjrzeć się tym największym w Europie ssakom. 

Pierwsze żubry przyjechały do Pszczyny z hodowli w Białowieży. Sprzedał je car Aleksander 

II Romanow w zamian za jelenie z lasów Jana Henryka XI Hochberga. Transakcji dokonano 

w 1865 roku - czasach, gdy zwierzęta te występowały jedynie w dwóch miejscach na świecie: 

na Kaukazie i właśnie w Białowieży. Obecnie połowa światowej populacji ma z nimi związek 

genetyczny. Można je poznać po imionach w rodowodzie – wszystkie zaczynają się od liter Pl 

lub Po. Park Śląski, największy park miejski w Europie, stanowi ulubione miejsce 

weekendowych wypadów mieszkańców regionu. Oprócz rozległych terenów zielonych mieści 

w sobie m.in.: Wesołe Miasteczko z największym Diabelskim Młynem w Polsce, ogród 

zoologiczny z Doliną Dinozaurów, Planetarium, Górnośląski Park Etnograficzny, park linowy 

oraz pole do paintballa. Na terenie parku znajduje się również Stadion Śląski, aktualnie 

remontowany. 

Szlak Zabytków Techniki jest z kolei najbardziej interesującą trasą turystyki 

industrialnej w Polsce32. Jest to tematyczny, samochodowy szlak turystyczny, który 

prezentuje najważniejsze i najciekawsze obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym 

całego regionu. Obecnie w jego skład wchodzi 36 obiektów. Do najciekawszych należy m.in. 
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bytomska Elektrociepłownia Szombierki. To unikatowy kompleks przemysłowy zbudowany 

w 1920 r. według projektu braci Zillmann, twórców m.in. Nikiszowca - zabytkowego osiedla 

robotniczego w Katowicach. Na początku XX. Uważana była za jedną z największych 

elektrowni w Europie.  

Kolejnym ciekawym obiektem Szlaku jest funkcjonalistyczna wieża wyciągowa 

szybu „Prezydent” dawnej kopalni „Polska” w Chorzowie. To jedyna kopalniana wieża o 

żelbetonowej konstrukcji w Polsce. Zbudowana na wzniesieniu konstrukcja ma lekką 

modernistyczną formę. Powstała w 1933 r., według projektów inżyniera Ryszarda Heilemana 

z Katowic. W ostatnich miesiącach została odrestaurowana, a latem - efektownie 

podświetlona. Warto wspomnieć również o Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, 

która swą nazwę wzięła od pływających w niej pstrągów, które przy ciemnym świetle 

wyglądają na czarne. To unikatowy, 600 metrowy fragment XIX wiecznej sztolni Fryderyk 

odwadniającej podziemia tarnogórskie, który pokonuje się łodziami. Inne ciekawe obiekty 

Szlaku to: Osiedle Giszowiec i Osiedle Nikiszowiec, cieszyńskie Muzeum Drukarstwa, 

dawna szkolna sztolnia górnicza „Sztygarka” - obecnie Muzeum Miejskie „Sztygarka” w 

Dąbrowie Górniczej i Huta Szkła w Zawierciu - jedyna taka w regionie, gdzie można 

zobaczyć produkcję szkła kryształowego, a także samemu uformować i ozdobić naczynia. 

Szlak Architektury Drewnianej pozwala spojrzeć na obszar województwa śląskiego z 

zupełnie innej perspektywy33. Pokazuje najciekawsze obiekty w ich naturalnym otoczeniu 

oraz placówki muzealne zajmujące się architektura i sztuką ludową. Obejmuje łącznie 84 

obiekty architektury drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, 

leśniczówki, pałacyk myśliwski, skanseny i obiekty gospodarcze - młyn wodny i spichlerze. 

Jego trasa główna łączy się z podobnymi szlakami w województwach podkarpackim i 

małopolskim, natomiast pięć odrębnych pętli pozwoli na szczegółową penetrację terenu 

województwa. 
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Tomasz Spórna 

Województwo Śląskie w III RP – położenie geograficzne 

 

Województwo śląskie – 

jednostka podziału 

administracyjnego1, utworzona z 

dniem 1 stycznia 1999 roku2, 

położona w południowej Polsce. 

Stolica województwa – 

Katowice. Kształtem nawiązuje 

do województwa katowickiego 

sprzed 1975 roku. Jest ono 

wydłużone wzdłuż kierunku 

północ-południe. Powstało z 

połączenia znacznej części 

obszarów byłych województw: 

bielskiego, częstochowskiego i 

katowickiego (por. ryc. 3). W 

2012 roku3 zajmuje powierzchnię 

12333 km² (12333309 ha), tj. 

3,9% powierzchni kraju. Pod tym 

względem jest jednym z 

najmniejszych województw w 

kraju (14 pozycja). W roku 2012 zamieszkiwało je 4,61 mln mieszkańców, tj. 12,0% ludności 
                                                           
1 Zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS obowiązujących 
w krajach Unii Europejskiej, województwa Polski reprezentują NUTS-2. Kod województwa śląskiego 
to PL22. Klasyfikacja ta została ustanowiona w celu zbierania, opracowania i rozpowszechniania na 
obszarze UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych. 
2 Z dniem 1 I 1999 r. (na mocy ustawy z dnia 24 VII 1998 r., Dz. U. Nr 96, poz. 603) wprowadzono 
nowy zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są: gminy, powiaty 
i województwa. Gmina jest podstawową jednostką terytorialnego podziału kraju. Jednostkami 
pomocniczymi w gminach są m.in. sołectwa, których organizację i zakres działania określa właściwa 
rada gminy odrębnym statutem. W momencie utworzenia województwa śląskiego w 1999 roku, jego 
powierzchnia wynosiła 12294km². 
3 W momencie utworzenia województwa śląskiego w 1999 r. jego powierzchnia wynosiła 12294 km². 
Natomiast w wyniku zmian granic administracyjnych województwa spowodowanych przyłączeniem 
do niego gminy miejskiej Sławków z woj. małopolskiego, z dniem 1 stycznia 2002 roku powierzchnia 
województwa uległa zwiększeniu do 12331 km². W wyniku dalszych, drobnych korekt granic 
administracyjnych województwa, w 2012 roku jego powierzchnia wynosi 12333 km². 

Ryc. 1. Podział administracyjny województwa śląskiego w 
2013 roku – gminy. 



kraju (2 pozycja, po woj. mazowieckim). Wśród wszystkich województw charakteryzuje się 

największym wskaźnikiem gęstości zaludnienia (374 osób/km²) oraz największą liczbą 

ludności zamieszkującej miasta (77,6%). 

 

Ryc. 2. Podział administracyjny województwa śląskiego w 2013 roku – powiaty. 
 



Tab. 1. Położenie 

 

Ryc. 3. Województwo śląskie na tle granic byłego województwa bielskiego, częstochowskiego i 
katowickiego (granice gmin z 2013 roku).

Tab. 1. Położenie geograficzne województwa śląskiego w 2012 roku.

 

Ryc. 3. Województwo śląskie na tle granic byłego województwa bielskiego, częstochowskiego i 
katowickiego (granice gmin z 2013 roku). 

 

geograficzne województwa śląskiego w 2012 roku. 

Ryc. 3. Województwo śląskie na tle granic byłego województwa bielskiego, częstochowskiego i 



Tab. 2. Ludność, powierzchnia oraz gęstość zaludnienia powiatów wojewó

 

Tab. 2. Ludność, powierzchnia oraz gęstość zaludnienia powiatów województwa śląskiego w 2012 
roku. 

 

dztwa śląskiego w 2012 



 

Ryc. 4. Zmiany granic polityczno-administracyjnych na obszarze współczesnego województwa 
śląskiego. 



1. Położenie geograficzne 

 

Województwo śląskie zlokalizowane jest pomiędzy 49°23'38", a 51°05'58" 

szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 18°02'05", a 19°58'26" długości 

geograficznej wschodniej. Rozciągłość południkowa województwa wynosi 1°42'20" (190 

km), a równoleżnikowa 1"56'21" (138 km). Położenie oraz współrzędne najdalej wysuniętych 

punktów województwa śląskiego prezentuje tab. 1. Łączna długość granicy województwa 

śląskiego4 wynosi 1029 km, w tym 237 km to granica państwowa (23,0%), a 792 km to 

granice międzywojewódzkie (77,0%). Województwo śląskie graniczy: 

• od północy, na odcinku 144 km, z województwem Łódzkim (powiaty: wieluński, 

pajęczański, radomszczański); 

• od wschodu, na odcinku 117 km, z województwem Świętokrzyskim (powiaty: 

włoszczowski, jędrzejowski) oraz na odcinku 291 km, z województwem małopolskim 

(powiaty: miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski); 

• od południa, na odcinku 87 km, ze Słowacją oraz na odcinku 150 km, z Republiką 

Czeską; 

• od  zachodu, na odcinku 240 km, z województwem opolskim (powiaty: głubczycki, 

kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, oleski). 

Obszar województwa śląskiego zarówno pod względem geograficzno-historycznym, 

jak i fizyczno-geograficznym jest regionem stykowym. Obejmuje ono fragmenty 

następujących regonów geograficzno-historycznych Polski (Krzysztofik, 2008): 

• Śląska, a dokładniejGórnego Śląska, w tym (oraz) Śląska Cieszyńskiego; 

• Małopolski, w tym: Ziemi Krakowskiej, Księstwa Siewierskiego, Zagłębia 

Dąbrowskiego i |Ziemi Częstochowskiej; 

• południowo-wschodniej Wielkopolski, a dokładniej Ziemi Wieluńskiej i Ziemi 

Sieradzkiej. Historyczny Śląsk obejmuje 49% powierzchni współczesnego 

województwa śląskiego. 

Województwo przejawia się także zróżnicowaniem pod względem fizyczno-

geograficznym. Na jego obszarze występują następujące jednostki fizyczno-geograficzne 

(Dulias, Hibszer 2004): 

                                                           
4 Na podstawie danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie zamieszczonych w Roczniku Statystycznym 
Województwa Śląskiego 2012. 



• Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, w tym Beskidy Zachodnie i Pogórze 

Zachodniobeskidzkie; 

• Północne Podkarpacie, w tym Kotlinę Ostrawską i Kotlinę Oświęcimską; 

• Wyżynę Śląsko-Krakowską, w tym Wyżynę Śląską, Wyżynę Woźnicko-Wieluńską, 

Wyżynę Krakowsko-Częstochowską; 

• Wyżynę Małopolską, w tym: Wyżynę Przedborską, Nieckę Nidziańską; 

• Niziny Środkowopolskie, w tym Nizinę Śląską. 

Najwyższym punktem województwa są zbocza Pilska w gminie Jasienica (1534,1 m 

n.p.m.)5, natomiast najniżej położony punkt znajduje się w gminie Kuźnia Raciborska – jego 

wysokość wynosi 173,6 m n.p.m6. Maksymalna deniwelacja na obszarze województwa 

wynosi 1360,5 m. 

 

2. Podział administracyjny 

 

Utworzone 1 stycznia 1999 roku, województwo śląskie swoim zasięgiem obejmuje 

znaczną część funkcjonującego w latach 1975–1998 województwa katowickiego (z 

wyjątkiem jego części wschodniej – 10 gmin), bielskiego (z wyjątkiem części wschodniej i 

północno-wschodniej – 23 gmin) oraz częstochowskiego (z wyjątkiem części zachodniej i 

fragmentów części północnej i wschodniej – 14 gmin) – por. ryc. 3. Reforma administracyjna 

wprowadzająca w roku 1999 trójstopniowy podział terytorialny Polski, województwo śląskie 

podzieliła na: 36 powiatów , w tym 19 miast na prawach powiatu (ryc. 2), 167 gminy, w tym: 

49 miejskich, 22 miejsko-wiejskich oraz 96 wiejskich (ryc. 1). W 2012 r. na obszarze 

województwa śląskiego znajdowało się 71 miast, 1065 sołectw oraz 1298 miejscowości 

wiejskich. 

Miasta na prawach powiatów tworzą na obszarze województwa śląskiego rdzenie 

aglomeracji miejskich, tj. konurbacji katowickiej, konurbacji rybnickiej oraz aglomeracji 

bielskiej i częstochowskiej. Ich przestrzennym uzupełnieniem są pozostałe, liczne miasta 

województwa. 

W 2012 r. do gmin o największej liczbie ludności (powyżej 100 tys. mieszkańców) 

można zaliczyć: Katowice (307,2 tys.), Częstochowę (234,5 tys.), Sosnowiec (213,5 tys.), 

                                                           
5 Dokładniej, Góra Pięciu Kopców będąca niższym wierzchołkiem Pilska w Grupie Pilska w 
Beskidzie Żywieckim, natomiast sam szczyt Pilska znajduje się już po stronie słowackiej. 
6 Dokładniej na obszarze wiejskim gminy Kuźnia Raciborska (w jego zachodniej części), 2,1km na 
północny-zachód od ujścia rzeki Rudy do Odry (na prawym brzegu Odry). 



Gliwice (186,2 tys.), Zabrze (179,4 tys.), Bytom (174,7 tys.), Bielsko-Białą (174,4 tys.), Rudę 

Śląską (142,3 tys.), Rybnik (140,8 tys.), Tychy (129,1 tys.), Dąbrowę Górniczą (124,7 tys.), 

Chorzów (111,2 tys.). Natomiast pod względem powierzchni do największych 

powierzchniowo gmin (powyżej 150 km²), zaliczamy: Dąbrowę Górniczą (189 km²), gminę 

miejsko-wiejską Pszczyna (175 km²), gminę wiejską Jeleśnia (170 km²), Katowice (165 km²), 

Częstochowę (160 km²), gminę miejsko-wiejską Koziegłowy (160 km²), gminę wiejską 

Rudziniec (159 km²) oraz Jaworzno (153 km²) – (por. ryc. 1). Gminy o największej gęstości 

zaludnienia, powyżej 2000 os./km², w 2012 r. to: Świętochłowice (3935 os./km²), Chorzów 

(3344 os./km²), Siemianowice Śląskie (2727 os./km²), Bytom (2516 os./km²), Sosnowiec 

(2345 os./km²), Zabrze (2232 os./km²), Czeladź (2036 os./km²). Wśród powiatów, największą 

liczbą ludności charakteryzują się miasta na prawach powiatu. Pierwsza piątka, pokrywa się z 

najbardziej zaludnionymi gminami miejskimi województwa. Natomiast pod względem 

powierzchni największymi powiatami są: częstochowski (1521 km²), żywiecki (1040 km²), 

zawierciański (1003 km²) – (por. zestawienie tab. 2). 

Obszar powstałego w 1999 roku województwa śląskiego, w znacznej mierze 

pokrywa się z obszarem województwa katowickiego z lat 1950-1975 (por. ryc. 4). Od 

momentu utworzenia województwa śląskiego, do ważniejszych zmian administracyjnych oraz 

zmian nazw jego poszczególnych jednostek można zaliczyć (Spórna, 2012, s. 207-209): 

utworzenie gminy miejsko-wiejskiej Krzanowice (2001 r.), przyłączenie w 2002 roku gminy 

Sławków do powiatu będzińskiego (wcześniej gmina znajdowała się w powiecie olkuskim w 

woj. małopolskim) oraz zmiana nazwy powiatu tyskiego na bieruńsko-lędziński (2002 r.). 
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prof. dr hab. Dariusz Nawrot 

Wojny śląskie 

 

1. Ogólna definicja 

 

Wojny śląskie – określenie XVIII-wiecznych konfliktów zbrojnych między Austrią a 

Prusami (lub Marią Teresą Habsburg a Fryderykiem II Hohenzollernem), wraz ze 

zmieniającymi się sojusznikami, których przedmiotem była walka o panowanie nad Śląskiem. 

Skutkiem wojen było przejście większości Śląska z Korony Czeskiej pod panowanie 

Królestwa Prus. 

 

2. Przyczyna konfliktu 

 

W 1740 roku Europa powitała z entuzjazmem 

wstąpienie na tron Królestwa Prus Fryderyka II Hohenzollerna, 

króla-filozofa. Fryderyk II, zgodnie z oczekiwaniami w polityce 

wewnętrznej pozostał oświeconym władcą, jednak na zewnątrz 

rozpoczął politykę ekspansji. W październiku 1740 roku zmarł 

cesarz rzymski Karol VI Habsburg. Jego następczynią była córka 

Maria Teresa, a gwarantowała to sankcja pragmatyczna z 1713 

roku postanawiająca, że kraje 

habsburskie są jedne i niepodzielne 

i mogą być dziedziczone przez 

kobiety. Nie dotyczyło to jednak 

tronu cesarza rzymskiego, który był 

elekcyjny. Wprawdzie 

zagwarantowano, że cesarzem zostanie obrany mąż Marii 

Teresy, Franciszek Stefan Lotaryński, ale wiadomo było, że 

spotka się to ze sprzeciwem części państw, które wcześniej 

uznały sankcję pragmatyczną. Polityka Bawarii, której władca 

Karol Albert sam chciał sięgnąć po tron cesarski doprowadziła 

do kryzysu. Wprawdzie Fryderyk II zaoferował poparcie parze Habsbursko-Lotaryńskiej, ale 

Król Pruski Fryderyk II 

Wielki, obraz autorstwa 

Antona Graffa, obecnie w 

zbiorach Pałacu w 

Charlottenburgu w Berlinie.

Cesarzowa Maria Teresa 
Austriaczka, obraz autorstwa 

Martina van Meytensa, 
obecnie w zbiorach 

Akademii Sztuk Pięknych w 
Wiedniu. 



jako zapłatę wyznaczył sobie Śląsk, na który wkroczył 16 grudnia 1740 roku po zawarciu 

sojuszu z Saksonią. Pruskie pretensje do części Śląska uzasadniać miały roszczenia oparte na 

układzie o przeżycie między Joachimem II Hektorem Hohenzollernem a Fryderykiem II 

Piastem z 1537 roku, nie zrealizowane ani po śmierci tego władcy, ani po wygaśnięciu 

dynastii Piastów na Śląsku w 1675 roku. 

 

3. I wojna śląska 1740-1742 

 

 

Plan bitwy wojsk pruskich pod Małujowicami 10 kwietnia 1741 r. 
 

Fryderyk II liczył na poparcie luterańskiej ludności Śląska. Już 3 stycznia 1741 roku 

król uroczyście wjechał do Wrocławia. W ciągu kilku tygodni 20 000 wojska pruskie 

opanowały całą prowincję (z wyjątkiem Nysy i Brzegu). Maria Teresa zdecydowana była na 

wojnę. O utrzymaniu zdobyczy miało zadecydować starcie militarne, które rozegrało się 10 

kwietnia 1741 roku pod Małujowicami. Nieudolne dowodzenie króla Prus w pierwszej fazie 



bitwy o mało co nie doprowadziło do klęski. Wtedy na scenę wkroczył feldmarszałek Kurt 

Christoph von Schwerin, który zmusił Fryderyka II do opuszczenia pola walki i po przejęciu 

dowodzenia, frontalnym atakiem pruskiej piechoty złamał opór wojsk austriackich Wilhelma 

von Neipperga. Zwycięstwo pozwoliło na zawarcie przymierza prusko-francuskiego 5 lipca. 

Sytuację Marii Teresy komplikował fakt, że w tym czasie wojna przybrała charakter konfliktu 

kontynentalnego, tzw. wojna o sukcesję austriacką, zmuszając władczynię do odpierania nie 

tylko pretensji króla Prus, ale i roszczeń Bawarii (ostatecznie elektor został obrany cesarzem 

rzymskim, jako Karol VII), Saksonii, Sabaudii, Hiszpanii i Francji, grożących rozbiorem 

monarchii habsburskiej. W tej sytuacji Maria Teresa, za pośrednictwem Wielkiej Brytanii 

zdecydowała się zawrzeć rozejm z Fryderykiem II, który obawiał się wzrostu potęgi Bawarii, 

i Saksonii, a z tym ostatnim krajem nie zamierzał się dzielić Śląskiem, bowiem w 

październiku 1741 roku otrzymał od Austriaków obietnicę przekazania Nysy i uznanie 

zdobyczy Dolnego Śląska1. Dzięki rozejmowi z Prusami władczyni Austrii udało się 

przetrwać najgorszy kryzys wojenny. Skłoniło to władcę Prus do wznowienia działań 

wojennych na Morawach i w Czechach, gdzie ponownie, tym razem pod wodzą Leopolda von 

Anhalt-Dessau, rozgromiono armię austriacką Karola Lotaryńskiego w bitwie Chotusicami 17 

maja 1742 roku. Sukces ten pozwolił Fryderykowi II zawrzeć 11 czerwca  pokój we 

Wrocławiu, potwierdzony 28 lipca w Berlinie, w którym Maria Teresa zrzekła się prawie 

całego Śląska oraz Hrabstwa Kłodzkiego. Przy Austrii pozostał jedynie Śląsk Karniowsko-

Opawski, południowa część Księstwa Nyskiego oraz Śląsk Cieszyński. Szlachta Śląska mogła 

w ciągu 5 lat sprzedać swoje majątki i przenieść się do Austrii lub wybrać kraj pobytu nie 

tracąc swoich dóbr. Za Prusami z wojny wycofała się Saksonia, co pozwoliło Marii Teresie 

odzyskać Czechy i Morawy. 

 

Wojska pruskie w bitwie pod Małujowicami. 
                                                           
1 S. Salmonowicz, Fryderyk II, Wrocław-Warszawa–Kraków 1981, s.63. 



4. II wojna śląska 1744-1745 

 

 

Bitwa pod Dobromierzem 4 czerwca 1745 r. 

 

Maria Teresa nie pogodziła się ze stratą jednej z najbogatszych prowincji, a 

zażegnanie groźby rozbioru i sukcesy militarne - między innymi okupacja Bawarii i 

zwycięstwa w starciach z Francuzami - pozwoliło władczyni myśleć o odzyskaniu straconych 

ziem. Umożliwić to miał sojusz z Rosją i Saksonią. Obawiając wzrostu potęgi Habsburgów, 

Fryderyk II złamał pokój wrocławski i zaatakował Czechy, 16 września 1744 roku zajmując 

Pragę. Już wcześniej zawarł sojusze z Bawarią, Palatynatem, Hesją-Kassel, a w końcu z 

Francją, w obronie praw cesarza Karola VII. Wprawdzie  Fryderyk II zagrożony 

wkroczeniem do wojny Saksonii wycofał się z Czech, ale swoimi działaniami zmusił 

Austriaków do opuszczenia Bawarii i odciążył armię francuską Ludwika XV. W odpowiedzi 

wojska austriackie wraz z armią saską (króla Augusta III) podjęły w maju 1745 roku próbę 

odzyskania Śląska. I tym razem siły pruskie dowodzone przez samego Fryderyka II obroniły 

prowincję i rozgromiły siły Karola Lotaryńskiego oraz Jana von Sachsen-Weissenfels w 

bitwie pod Dobromierzem 4 czerwca. O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała szarża jady 

pruskiej, w tym regimentu Ansbach-Bayreuth. W kolejnych starciach pod Soor 30 września w 

Czechach i pod Kotliskami 15 grudnia w Saksonii, Prusacy ponownie pobili siły austriackie i 

saskie zabezpieczając swoje panowanie nad Śląskiem. Konsekwencją zwycięstw było 

zawarcie za pośrednictwem Wielkiej Brytanii pokoju w Dreźnie 25 grudnia. Austria i 

Saksonia potwierdziły warunki pokoju wrocławsko-berlińskiego z 1742 roku. W wyniku 

wojny Fryderyk II nie powiększył swych zdobyczy na Śląsku (uzyskał Fryzję Wschodnią), ale 



utrwalił panowanie pruskie nad tą prowincją i zyskał sławę wielkiego dowódcy. Natomiast 

Maria Teresa, która we wrześniu 1745 roku przeprowadziła elekcję męża Franciszka Stefana 

na cesarza, mogła myśleć o zakończeniu tzw. wojny o sukcesję austriacką. Pokój zawarto w 

Akwizgranie 28 października 1748 roku. Wprawdzie Prusy nie uczestniczyły w rokowaniach, 

ale za sprawą Francji uzyskały potwierdzenie swych praw do Śląska. Stały się tym samym 

największym beneficjentem wojny, chociaż Śląsk stał się zarzewiem kolejnych konfliktów 

austriacko-pruskich i rywalizacji Habsburgów z Hohenzollernami na terenie Niemiec. 

 

5. III wojna śląska 1756-1763 

 

 

Plan bitwy wojsk pruskich i austriackich pod Moys (Zgorzelec), 7 sierpnia 1757 r. 

 

Bitwa pod Lutynią 5 grudnia 1757 r. 



 

Plan bitwy wojsk pruskich pod Lutynią 5 grudnia 1757 r. 

 

Oblężenie Wrocławia 1760 r. 



Konflikt ten był fragmentem wojny siedmioletniej, czyli wielkiego starcia między 

państwami europejskimi: Wielką Brytanią, Hanowerem i Prusami, a Francją, Austrią, Rosją, 

Szwecja i Saksonią. Konflikt sprowokowało tzw. odwrócenie sojuszy, czyli przymierze 

austriacko-francuskie zmieniające układ sił w Europie po pokoju akwizgrańskim oraz 

rywalizacja między Francją i Wielką Brytanię o hegemonię, przejawiająca się konfliktami o 

kolonie w Ameryce Północnej i o posiadłości w Indiach. Wojna miedzy tymi krajami 

wybuchła 18 maja 1756 roku, jednak bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia działań wojennych 

w Europie był 29 sierpnia atak Fryderyka II na Saksonię. Była to odpowiedź na politykę 

Antona von Kaunitza, którego zasadniczym celem było odzyskanie straconej prowincji 

śląskiej i rozbicie Prus. Sojusznikiem Austrii w tym zamiarze została skonfliktowana z 

Fryderykiem II, między innymi na obszarze Rzeczypospolitej, Rosja pod władzą Elżbiety 

Piotrownej oraz – co było największym sukcesem austriackiego polityka – Francja, 

dotychczas traktująca Prusy, jako sprzymierzeńca i przeciwwagę dla wpływów Habsburgów. 

Dwór wersalski zmienił politykę po zbliżeniu Fryderyka II do Wielkiej Brytanii tzw. 

konwencja westminsterska. Atak króla Prus na Saksonię był też realizacją planów ekspansji, 

które dzięki podbojowi elektoratu oraz szwedzkiego Pomorza i polskich Prus Królewskich, z 

państwa pruskiego miały stworzyć mocarstwo europejskie. Bez wypowiedzenie wojny w 

błyskawicznym ataku wojska pruskie zajęły Drezno i okrążyły Augusta III wraz z armią saską 

w twierdzy Pirna. Austria i Rosja niegotowe do działań zbrojnych nie mogły przyjść z realną 

pomocą Augustowi III. Próby odsieczy austriackiej zakończyły się klęską pod Lowosicami 1 

października, co zmusiło armię saską do kapitulacji 15 października2. Pokonany August III 

wyjechał do Warszawy, a jego żołnierze wcieleni zostali w szeregi pruskie. Bezwzględna 

eksploatacja Saksonii zwiększyła militarny potencjał Prus, ale wywołała reakcję na arenie 

europejskiej. W styczniu 1757 roku na sejmie Rzeszy, za sprawą Austrii oficjalnie potępiono 

działania Fryderyka II i ogłoszono wystawienie Reichsarmee. 1 maja Francja podpisała 

przymierze zaczepne z Austrią oraz udzieliła subsydiów wojennych Austrii i Rosji. Do 

sojuszu dołączyła też Szwecja. Celem koalicji miał być rozbiór Prus, w wyniku którego 

Habsburgowie mieli odzyskać Śląsk.Ponad 400 000 armii swych wrogów Fryderyk II mógł 

przeciwstawić 180 000 żołnierzy, co było wielkim osiągnięciem Prus. Przyczyniły się do tego 

także subsydia angielskie. Wprawdzie agresja na Saksonię zaszokowała Wielką Brytanię, ale 

obawy wynikające z nowego układu sił w Europie, nakazały Londynowi udzielić wsparcia 

Królestwu Prus. Pozwoliło to Fryderykowi II kampanię 1757 roku rozpocząć od ataku na 

                                                           
2 R. B. Asprey, Frederick the Great: The Magnificent Enigma, New York 1986, s. 427. 



Czechy i pobicia wojsk austriackich Karola Lotaryńskiego pod Pragą 6 maja. Sukces ten 

jednak został zaprzepaszczony przegraną w starciu z armią rezerwową feldmarszałka 

Leopolda von Dauna pod Kolinem 18 czerwca. Królowi Prus nie udało się powtórzyć sukcesu 

spod Pragi i dzięki manewrowi zrolować skrzydło austriackie, co przyniosło klęskę. Siły 

austriackie wkroczyły na Śląsk bijąc wojska pruskie między innymi pod Zgorzelcem-Ujazd. 

W dodatku  Rosjanie pod dowództwem Stiepana Apraksina rozpoczęli ofensywę na obszarze 

Prus Wschodnich pokonując siły pruskie pod Grossjägersdorf 30 sierpnia. W tym czasie 

Szwedzi wkroczyli na Pomorze, a odbiciem zajętej Saksonii zagrozili Francuzi. Fryderyk II 

nie poddał się przeciwnością i jeszcze raz zmobilizował swoje siły. Ruszył naprzeciw armii 

francuskiej rozbijając oddziały marszałka Charlesa de Soubise`a pod Rossbach 5 listopada. Po 

tym zwycięstwie natychmiast przerzucił oddziały na Śląsk, na którym Austriacy bili jego 

dowódców, zajmując ostatecznie Wrocław. Pod miastem Fryderyk II natrafił na dwukrotnie 

silniejszą armię nieprzyjaciela. Jednak w dniu decydującego starcia dzięki manewrowi na 

skrzydło i zastosowaniu szyku skośnego odniósł jedno ze swych najświetniejszych zwycięstw 

w bitwie pod Lutynią 5 grudnia. Po bitwie skapitulował austriacki garnizon Wrocławia. 

Fryderyk odzyskał Śląsk, a armia Karola Lotaryńskiego musiała wycofać się do Czech. Prusy 

uratowała fatalna koordynacja działań koalicji. 

Rok 1758 przyniósł nową kampanię. Fryderyk II zaatakował siły von Dauna i 

związał je pod Ołomuńcem. Ale w tym czasie Rosjanie zajęli całe Prusy Wschodnie i 

posuwali się ku Odrze. Król Prus musiał przerwać oblężenie i ruszył na odsiecz twierdzy w 

Kostrzyniu. W krwawej i nierozstrzygniętej bitwie pod Sarbinowem 25 sierpnia udało mu się 

powstrzymać marsz carskich żołnierzy dowodzonych przez Wilhelma Fermora. Kolejne 

krwawe i przegrane starcie pod Hochkirch 14 października z armią von Dauna, dzięki 

wyczerpaniu sił austriackich pozwoliło utrzymać Saksonię, ale nadwyrężyło możliwości 

militarne Prus. W 1759 roku skoordynowany atak sił koalicji miał przypieczętować los 

Królestwa Prus. Pod wodzą feldmarszałka Piotra Sałtykowa ruszyła rosyjska ofensywa na 

zachód, a feldmarszałek Ernest von Laudon zaatakował Saksonię, by połączyć się z 

Rosjanami nad Odrą. Próbujący powstrzymać marsz Rosjan generał Carl von Wedel został 

pobity pod Kijami 23 lipca, a Fryderyk II został zmuszony do stoczenia decydującej batalii z 

połączonymi siłami rosyjsko-austriackimi pod Kunowicami 12 sierpnia. Mimo początkowego 

sukcesu wojsk pruskich i rozbiciu skrzydła rosyjskiego, po sprawnym przegrupowaniu, 

oddziałom koalicji udało się przejść do kontrataku, który spowodował paniczny odwrót 

piechoty pruskiej, pogłębiony pościgiem kawalerii. Katastrofalna klęska armii pruskiej nie 

została jednak wykorzystana przez skonfliktowanych dowódców sił koalicji (wykrwawieni 



Rosjanie odmówili dalszego pościgu). Pozwoliło to Fryderykowi II ponownie zebrać swe 

oddziały i uderzyć na siły austriackie von Dauna w Dreźnie i odzyskać większość Saksonii. 

Jednak w kolejnym roku zmagań Fryderyk II mógł przeciwstawić już tylko 90 000 żołnierzy 

liczącym ponad 230 000 wojskom koalicji. Kiedy von Laudon zaatakował kolejny raz Śląsk i 

pobił broniące prowincji siły pruskie Heinricha de la Motte Fouqué pod Kamienną Górą, tzw. 

„Pruskie Termopile” 23 czerwca 1760 roku, a następnie obległ Wrocław, Fryderyk II jeszcze 

raz ruszył z Saksonii walczyć o Śląsk i pobił siły von Dauna oraz von Laudona w bitwie pod 

Pątnowem Legnickim 15 sierpnia. Ofensywne działania Austriaków zostały powstrzymane 

ogniem pruskiej piechoty i artylerii, wspieranych szarżami kawalerii. Przy słabości sił 

pruskich zwycięstwa nad liczniejszym nieprzyjacielem nie udało się powiększyć skutecznym 

pościgiem. I choć Fryderyk II uniemożliwił połączenie wojsk austriacko-rosyjskich, to nie 

udało się odzyskać dużej części Śląska, a we wrześniu zagon wojsk koalicji zajął nawet 

przejściowo Berlin. 3 listopada król jeszcze raz pokonał von Dauna pod Torgau, ale krwawe 

zwycięstwo nie zmieniło sytuacji militarnej. W 1761 roku koalicjanci unikali starć z samym 

królem Prus zadowalając się skutecznymi oblężeniami. Austriacy 1 października zdobyli 

Świdnicę, a Rosjanie 16 grudnia Kołobrzeg. Pozwoliło to armii austriackiej założyć kwatery 

zimowe na terenie Śląska, a armii rosyjskiej na obszarze Pomorza. Los Fryderyka II wydawał 

się przypieczętowany w kolejnej kampanii wiosennej. 

4 stycznia 1762 roku nastąpiło wydarzenie, które określono mianem „Cudu domu 

Branderburskiego”. Zmarła zaciekła przeciwniczka Fryderyka II cesarzowa Elżbieta 

Piotrowna. W dodatku jej następca Piotr III Romanow zafascynowany władcą Prus, nakazał 

swoim oddziałom natychmiastowe zaniechanie działań wojennych i wycofanie z Pomorza i 

Prus Wschodnich. 2 maja podpisany został pokój z Rosją, która bez odszkodowań oddawała 

wszystkie zdobyte tereny. 22 maja na tych samych zasadach pokój z Prusami zawarła 

Szwecja. Nowy car myślał nawet o przymierzu wojskowym z królem Prus i oddał do jego 

dyspozycji 16 000 żołnierzy rosyjskich, jako korpus posiłkowy w walce o Śląsk. Umożliwiło 

to Fryderykowi II kolejną ofensywę przeciwko siłom von Dauna, które dzięki skutecznemu 

ostrzałowi pruskiej artylerii pokonane zostały w bitwie pod Burkatowem 21 lipca. Pozwoliło 

to królowi Prus odzyskać Świdnicę 9 października. Wkrótce brat króla Henryk rozgromił 

oddziały Rzeszy w bitwie pod Freibergiem 29 października. Maria Teresa przerażona 

sojuszem prusko-rosyjskim zaczęła myśleć o porozumieniu. Wprawdzie lipcowy przewrót w 

Petersburgu i usunięcie z tronu Piotra III przez Katarzynę II, oznaczał wycofanie wojsk 

rosyjskich ze Śląska, ale nowa władczyni zaaprobowała pokój z Prusami. W tej sytuacji 

Austria za pośrednictwem Wielkiej Brytanii i Francji zaczęła zabiegać o pokój. Fryderyk II 



odrzucił mediację ale w grudniu zgodził się na bezpośrednie rokowania w Hubertsburgu, 

zamku myśliwskim Augusta III. Ostatecznie 15 lutego 1763 roku zawarto pokój  na zasadzie 

status quo ante bellum. Pokój przypieczętował wejście Śląska w granice Królestwa Prus, za 

co Fryderyk II obiecał poprzeć starania syna Marii Teresy o koronę cesarską. 

 

6. Konsekwencje podboju 

 

Wyczerpane wojną Prusy zyskiwały prowincję, która podwoiła potencjał państwa 

pruskiego. Terytorium Królestwa Prus powiększyło się o 1/3, a liczba ludności wzrosła 

dwukrotnie. Zdecydowana większość ludności Śląska pozostawała obojętna wobec konfliktu, 

nie stając po żadnej ze stron. Stany Śląskie już w listopadzie 1741 roku złożyły uroczysty 

hołd Fryderykowi II.  Bez większych protestów przyjęto zmianę władzy. Ewangelicy liczyli 

nawet na zwiększenie swobód w protestanckim państwie. Jednak król Prus zniósł 

dotychczasowe przywileje prowincji, chociaż utworzył dla niej odrębne ministerstwo. Na 

Śląsku coraz częściej narzekano na zbytni fiskalizm oraz nadmierne obowiązki wojskowe 

ludności. W efekcie, już w czasie kolejnych wojen zagrożona młodzież uciekała poza granicę 

Prus. Najgorzej pod względem lojalności poddanych było na Górnym Śląsku. Fryderyk II nie 

liczył zresztą na włączenie tej części Śląska w granicę swojego państwa. Obszar ten w jego 

ocenie był słabo rozwinięty gospodarczo, a jego katolicka ludność (ponad 90%) z trudnością 

integrowałaby się w protestanckim państwie pruskim, w dodatku najsilniej ujawniając 

sympatie proaustriackie. Dlatego od początku swych rządów władze pruskie na Górnym 

Śląsku konsekwentnie narzucały język niemiecki i sprowadzały na ten obszar osadników 

(przez pół wieku blisko 150 000 Niemców w ramach tzw. kolonizacji fryderycjańskiej). Z 

czasem przewaga cywilizacyjna Prus doby Oświecenia oraz rozwój gospodarczy przekonały 

ludność Śląska do nowych rządów. Przyłączenie Śląska i kolejne zdobycze Fryderyka II 

postawiły Prusy w rzędzie pięciu mocarstw ówczesnej Europy. 
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dr hab. Renata Dulias 

Wyżyna Małopolska 

 

Wyżyna Małopolska (342) w podziale fizycznogeograficznym jest podprowincją 

Wyżyn Polskich (34). Odznacza się charakterystyczną budową geologiczną – w jej centralnej 

części znajduje się masyw paleozoiczny, zaś na obrzeżach otoczka mezozoiczna. W obręb 

północno-wschodniej części województwa śląskiego wchodzi zachodnia część Wyżyny 

Małopolskiej. Jest ona tu reprezentowana przez dwa makroregiony – Wyżynę Przedborską 

(342.1) i Nieckę Nidziańską (342.2).  

 

1. Wyżyna Przedborska 

 

Wyżyna Przedborska pod względem geologicznym stanowi przedłużenie Niecki 

Nidziańskiej, starsze podłoże jest tu zbudowane ze skał mezozoicznych, głównie z okresu 

górnej kredy. Do województwa śląskiego należy zachodnia część Wyżyny Przedborskiej, 

położona na lewym brzegu górnej Pilicy, a ściślej jej dwa mezoregiony - Próg Lelowski 

(342.13) i Niecka Włoszczowska (342.14). 

 

1.1. Próg Lelowski 

 

Próg Lelowski (342.13) w ujęciu fizycznogeograficznym jest mezoregionem 

Wyżyny Przedborskiej (342.1) – od południowego zachodu przylega do Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, zaś z pozostałych stron graniczy z Niecką Włoszczowską. To długie na 

około 40 km pasmo wzgórz jest ukierunkowane z północnego-zachodu na południowy-

wschód. Zaczyna się w okolicach Julianki nad Wiercicą, a kończy w okolicach Otoli w 

widłach Pilicy i Żebrówki. Zbudowane jest ze skał wieku kredowego ułożonych 

monoklinalnie, zapadających pod niewielkim kątem 3-6º na północny-wschód. Taka budowa 

geologiczna umożliwiła powstanie progu strukturalnego typu kuesty. Tworzą go zwięzłe 

wapienie i margle, zaś obniżenie na jego przedpolu rozwinęło się w obrębie luźnych piasków 

z okresu kredy oraz mniej odpornych odmian skał wapienno-marglistych tego samego wieku1. 

Kuesta kredowa nie jest zbyt wyniosła – ma wysokość 15-35 m. Zwarty charakter ma w swej 

                                                           
1 R. Dulias, A. Hibszer. Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, wyd. 
Kubajak, Krzeszowice, 2004, s. 82. 



północno-zachodniej części, ponadto dość wyraźny jej odcinek, o kilkunastometrowej 

wysokości, wznosi się między Sierakowem a Wygiełzowem. Próg Lelowski jest 

rozczłonkowany na trzy części dolinami rzek - Białki Lelowskiej i Krztyni. W części 

północno-zachodniej pasmo sięga 280 m n.p.m., a na południowym-wschodzie wznosi się do 

340 m n.p.m. Na powierzchni Progu Lelowskiego występują osady czwartorzędowe o 

zróżnicowanej miąższości. Na uwagę zasługuje pokrywa lessów o miąższości 10-20 m, 

występująca w okolicach Lelowa i nazywana lelowską wyspą lessową. O północną krawędź 

Progu Lelowskiego oparł się w swym maksymalnym zasięgu lądolód Odry. Próg Lelowski 

ma typowo rolniczy charakter. Nie ma tu miast, największą miejscowością jest Lelów, który 

utracił prawa miejskie w 1869 roku za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. 

Większe obszary leśne występują między Julianką a Bystrzanowicami oraz między dolinami 

Krztyni i Żebrówki. Przez Próg Lelowski biegnie dział wodny I rzędu między Wisłą i Odrą. 

Niewielki fragment zachodniej części mezoregionu należy do Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd. W jego obrębie, w Apolonce znajduje się rezerwat przyrody - „Kaliszak” chroniący 

naturalny starodrzew sosnowo-dębowy2. 

 

1.2. Niecka Włoszczowska 

 

Niecka Włoszczowska (312.14) w regionalizacji fizycznogeograficznej jest jednym z 

mezoregionów Wyżyny Przedborskiej (342.1). Podłoże tego obszaru budują skały 

mezozoiczne – przede wszystkim prawie poziomo (płytowo) ułożone margle, opoki i gezy z 

okresu górnej kredy. Skały te jednak rzadko występują na powierzchni, gdyż zostały 

przykryte młodszymi osadami czwartorzędowymi – iłami, glinami i piaskami z okresu 

zlodowacenia Odry. Nieliczne wychodnie skał mezozoicznych można obserwować głównie w 

okolicach Starzyny, Brzostka i Koniecpola, a także między Kruszyną, Borownem i 

Rzerzęczycami. Na tym ostatnim obszarze skały górnokredowe wystają spod większego płata 

gliny zwałowej3. W granicach województwa śląskiego Niecka Włoszczowska jest położona 

na ogół na wysokości 220-240 m n.p.m., lokalnie wyżej, 260-270 m n.p.m. Obszar ten 

charakteryzuje się mało urozmaiconym ukształtowaniem powierzchni, gdyż deniwelacje na 

obszarze Niecki Włoszczowskiej wynoszą 10-30 m. Monotonną rzeźbę rozległych spłaszczeń 

sandrowych urozmaicają jedynie dość liczne wydmy śródlądowe z okresu ostatniego 

zlodowacenia występujące na wschód od Koniecpola, Dąbrowy Zielonej i Soborzyc. Niecka 

                                                           
2 Tamże, s. 82. 
3 Tamże, s. 80. 



Włoszczowska jest rozcięta dolinami kilku rzek – w części centralnej – Wartą z Wiercicą, w 

części wschodniej – górną Pilicą, zaś przez zachodnie peryferie regionu płynie Kocinka – 

prawobrzeżny dopływ Liswarty, która niedaleko Wąsosza ma swoje ujście do Warty. Dna 

wymienionych dolin odznaczają się niewielkimi spadkami, są ponadto podmokłe i często 

zatorfione. Szczególnie dużo podmokłości występuje na międzyrzeczu Warty i Pilicy. W 

okresie zlodowacenia Odry płynęły tędy wody Pilicy do zlewni Warty (należącej do dorzecza 

Odry), podczas gdy obecnie Pilica uchodzi do Wisły. Międzyrzecze Warty i Pilicy jest więc 

niskim wododziałem między Wisłą i Odrą. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest gęsta 

sieć rowów melioracyjnych. Niecka Włoszczowska ma rolniczo-leśny charakter. Główne 

kompleksy leśne występują między Garnkiem, Wolą Mokrzeską a Julianką oraz na wschód od 

Dąbrowy Zielonej. Jedynymi miastami są Koniecpol i Szczekociny. W mezoregionie  

znajdują się 2 rezerwaty przyrody „Borek” w Radoszewnicy oraz „Wielki Las” w Parku 

Krajobrazowym „Stawki” w gminie Przyrów. Przez zachodnią część Niecki Włoszczowskiej 

biegną główne szlaki kolejowe i drogowe z Częstochowy do Warszawy4. 

 

2. Niecka Nidziańska 

 

Niecka Nidziańska (342.2) jest makroregionem Wyżyny Małopolskiej – w granicach 

województwa śląskiego znajduje się jedynie niewielki powierzchniowo obszar Niecki w 

okolicach Żarnowca, należący do mezoregionu Wyżyna Miechowska (342.22). 

 

2.1. Wyżyna Miechowska 

 

Wyżyna Miechowska (342.22) w podziale fizycznogeograficznym należy do Niecki 

Nidziańskiej (342.2). W województwie śląskim do tego mezoregionu należy niewielki 

powierzchniowo obszar w okolicach Koryczan, położony na wschód od Żarnowca i doliny 

Pilicy. Powierzchnia terenu wznosi się tu na wysokość 310 - 340 m n.p.m. W rzeźbie 

zaznaczają się połogie garby okryte lessami o niewielkiej miąższości, jednak lokalnie 

występują niewielkie wychodnie starszego podłoża, przede wszystkim margli z okresu kredy. 

Na południe od Koryczan znajduje się równoleżnikowe obniżenie z pokrywą piasków 

polodowcowych. Opisywany obszar jest w przewadze bezleśny i ma charakter rolniczy. 

 

                                                           
4 Tamże, s.82. 
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dr hab. Renata Dulias 

Wyżyna Śląsko-Krakowska – region fizycznogeograficzny 

 

W regionalizacji fizycznogeograficznej Wyżyna Śląsko-Krakowska (341) jest 

podprowincją Wyżyn Polskich (34), stanowiąc ich najbardziej na zachód wysuniętą część. 

Pod względem geologicznym należy do platformy zachodnioeuropejskiej, do dwóch dużych 

regionalnych jednostek tektonicznych – bloku górnośląskiego i bloku małopolskiego. 

Tektonika powierzchni podkenozoicznej przedstawia się następująco - północna i północno-

wschodnia część należy do monokliny śląsko-krakowskiej oraz monokliny przedsudeckiej i 

jest zbudowana z utworów triasu i jury. Pozostały obszar Wyżyny Śląsko-Krakowskiej należy 

do zapadliska górnośląskiego. Na budujących go utworach paleozoicznych zalegają, po części 

- od strony północnej i północno-wschodniej utwory pokrywy mezozoicznej, natomiast od 

strony południowo-zachodniej – mioceńskie utwory zapadliska przedkarpackiego. Na 

obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej występują złoża różnych bogactw naturalnych – węgla 

kamiennego, rud cynku i ołowiu, rud żelaza, węgla brunatnego, soli kamiennej i gipsów oraz 

różnych surowców skalnych. Wyżyna Śląsko-Krakowska odznacza się rzeźbą strukturalną, 

czyli nawiązującą do budowy geologicznej – tektoniki i odporności skał podłoża. 

Przewodnim rysem rzeźby są progi erozyjno-denudacyjne i subsekwentne obniżenia między 

nimi oraz zręby tektoniczne i kotliny zapadliskowe. Podprowincję dzieli się na trzy 

makroregiony: Wyżynę Śląską (341.1), Wyżynę Woźnicko-Wieluńską (341.2) oraz Wyżynę 

Krakowsko-Częstochowską (341.3). U podstaw tego podziału leżą różnice krajobrazowe 

wynikające z budowy geologicznej i rzeźby. 

 

1. Wyżyna Śląska 

 

Wyżyna Śląska (341.1) w podziale fizycznogeograficznym jest makroregionem 

Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341) i zajmuje centralną część województwa śląskiego. Pod 

względem geologicznym należy głównie do zapadliska górnośląskiego, dlatego jej fundament 

stanowią skały karbońskie ze złożami węgla kamiennego. Północna i północno-wschodnia 

część wchodzi w obręb monokliny śląsko-krakowskiej, którą tworzą utwory triasu ze złożami 

rud cynku i ołowiu oraz utwory jury ze złożami rud żelaza oraz węgla brunatnego. 

Południowo-zachodnia część starszego (paleozoicznego) podłoża znajduje się pod 

przykryciem mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiego ze złożami soli kamiennej i 



gipsów. W rzeźbie Wyżyny Śląskiej dominują formy endogeniczne – zręby, progi 

strukturalne i kotliny zapadliskowe. Są one rozczłonkowane dolinami rzek - Brynicy, Białej i 

Czarnej Przemszy na wschodzie (dorzecze Wisły) oraz Kłodnicy, Bierawki i Rudy na 

zachodzie (dorzecze Odry). Duże zasoby surowców mineralnych były podstawą rozwoju 

górnictwa i przemysłu, dlatego charakterystyczną cechą rzeźby makroregionu jest znaczny 

stopień antropogenicznego przekształcenia – w krajobrazie można dostrzec liczne 

zwałowiska, wyrobiska, nasypy komunikacyjne, a wielkie powierzchnie zniwelowano pod 

budownictwo miejskie i przemysłowe. Wyżynę Śląską dzieli się na pięć mezoregionów: 

Chełm (341.11), Garb Tarnogórski (341.12), Wyżynę Katowicką (341.13), Pagóry 

Jaworznickie (341.14) oraz Płaskowyż Rybnicki (341.15).  

 

1.1. Chełm 

 

Chełm (341.11) jest najmniejszym powierzchniowo mezoregionem Wyżyny Śląskiej 

(341.1), wysuniętym daleko na zachód w obręb Niziny Śląskiej i wyraźnie oddzielającym jej 

dwa mezoregiony – Równinę Opolską od Kotliny Raciborskiej. Pod względem geologicznym 

stanowi on przedłużenie Garbu Tarnogórskiego – granica między tymi mezoregionami 

przebiega na północ od Toszka i Pyskowic, a stanowi ją wyraźne zwężenie i obniżenie pasma 

wzniesień do wysokości 250 m n.p.m. Do województwa śląskiego należy jedynie niewielka, 

wschodnia część mezoregionu Chełm w okolicach Sarnowa i Kotliszowic, które w podziale 

geomorfologicznym zaliczane są do Pagórów Sarnowskich. Obszar ten ma strukturę 

monoklinalno-zrębową i jest zbudowany ze skał triasowych, głównie wapieni i dolomitów 

środkowego triasu, okrytych osadami czwartorzędowymi. 

 

1.2. Garb Tarnogórski 

 

Garb Tarnogórski(341.12) jest najbardziej na północ wysuniętym mezoregionem 

Wyżyny Śląskiej (341.1), a do województwa śląskiego należy prawie w całości, z wyjątkiem 

niewielkiej południowo-wschodniej części. Garb Tarnogórski nazywany jest także Grzbietem 

Wapienia Muszlowego lub Progiem Środkowotriasowym. Ostatnia nazwa nawiązuje do 

budowy geologicznej regionu, której głównym elementem są wapienie i dolomity 

środkowego triasu. W północno-wschodniej części mezoregionu spoczywają na nich utwory 

jury – piaski, iły i piaskowce dolno- i środkowo jurajskie oraz wapienie jury górnej. 

Kompleks skał triasowo-jurajskich jest częścią monokliny śląsko-krakowskiej i zapada pod 



ogólnie niewielkim kątem w kierunku północno-wschodnim. Występujące w obrębie 

środkowotriasowych dolomitów kruszconośnych złoża rud srebra, cynku i ołowiu były przez 

stulecia przedmiotem eksploatacji i przeróbki, głównie w okolicach Tarnowskich Górach, 

Bytomia i  Sławkowa. Obecnie nie są już eksploatowane. Do historii przeszło także dawne 

górnictwo rud żelaza (jura środkowa) i węgla brunatnego (jura dolna). W krajobrazie liczne są 

nieczynne kamieniołomy wapieni i dolomitów (np. Bobrowniki – Blachówka, Wysoka, 

Niegowonice), obecnie na znaczną skalę prowadzi się eksploatację dolomitów ze złoża 

Brudzowice w gminie Siewierz oraz ze złoża Ząbkowice Będzińskie w Dąbrowie Górniczej. 

Garb Tarnogórski ma charakter kuesty – ku południowi, w stronę Wyżyny Katowickiej opada 

progiem tektoniczno-denudacyjnym o zróżnicowanej wysokości (40 – 100 m). Próg był 

intensywnie niszczony przez procesy erozyjno-denudacyjne, a śladem jego dawnego zasięgu 

są tzw. góry - świadki np. Góra Św. Doroty (382 m n.p.m.) czy Góra Gołonoska. W miejscu 

zniszczonego progu powstało obniżenie zwane Kotliną Przemszy, które w większości, razem 

z wymienionymi wyżej górami - świadkami, jest zaliczane do mezoregionu Wyżyna 

Katowicka (341.13). Garb Tarnogórski wznosi się przeciętnie na wysokość 340-380 m n.p.m., 

ale najwyższe wzniesienia znajdują się w jego północno-wschodniej, „jurajskiej” części – 

Góra Chełm – 446 m n.p.m. i Góra Stodólska – 435 m n.p.m. Są to góry – świadki Progu 

Górnojurajskiego, wystające ponad wyrównaną powierzchnię Kotliny Mitręgi. Wzniesienia te 

są jednocześnie najwyższymi punktami całej Wyżyny Śląskiej (Góra Św. Anny, której często 

przypisuje się górowanie nad Wyżyną Śląską wznosi się na 400 m n.p.m.). W granicach 

województwa śląskiego najwyższe wzniesienie w „triasowej” części Garbu Tarnogórskiego 

znajduje się pod Twardowicami - 398 m n.p.m. Garb Tarnogórski jest dzielony na mniejsze 

jednostki poprzez doliny rzek przecinające go w poprzek - są to, wymieniając od zachodu: 

Garb Laryszowski, Płaskowyż Tarnowicki, Kotlina Józefki, Płaskowyż Twardowicki i Garb 

Ząbkowicki. Do Garbu Tarnogórskiego, oprócz wymienionych garbów i płaskowyżów należą 

ponadto – na północnym-wschodzie rozległa Kotlina Mitręgi, a na północy dość duży 

fragment obniżenia wypreparowanego w ilastych utworach triasu górnego, które w podziale 

geomorfologicznym nazywane jest Doliną Małej Panwi. W plejstocenie Garb Tarnogórski 

stanowił w większości barierę dla lądolodu Odry, który oparł się o jego północny skłon 

pozostawiając tu ślad swego pobytu w postaci moren i teras kemowych. Występują one, 

między innymi, na Płaskowyżu Tarnowickim w okolicach Ptakowic, Rept, Zbrosławic i 

Opatowic. Wody wypływające z lądolodu Odry zasypały kotliny i stare doliny rzeczne 

piaskami i żwirami o miąższości kilkudziesięciu metrów. Po wycofaniu się lądolodu rzeki 

przepływające przez Garb Tarnogórski w kilku miejscach wykształciły przełomowe doliny 



epigenetyczne, przykładowo Czarna Przemsza koło Przeczyc czy Biała Przemsza w 

Okradzionowie. W okolicach tej ostatniej miejscowości występuje niewielki płat lessowy – ze 

względu na ponad 10 – metrową miąższość pokrywy lessu, jest ona rozczłonkowana 

charakterystycznymi wąwozami i parowami. We wschodniej części Garbu Tarnogórskiego, w 

Kotlinie Mitręgi jest położona Pustynia Błędowska. Do województwa śląskiego należy jej 

zachodnia, niewielka część. Początki pustyni sięgają średniowiecza, kiedy na potrzeby 

hutnictwa srebra i ołowiu zapoczątkowano intensywny wyręb lasów. Odsłonięte piaski były 

przewiewane przez kilka stuleci - obecnie „pustynia” stopniowo zarasta. Na Garbie 

Tarnogórskim położone są miasta - Tarnowskie Góry, Radzionków, Siewierz, Łazy oraz 

północne części miast – Bytomia, Piekar Śląskich i Sławkowa oraz wschodnia część Dąbrowy 

Górniczej. W granicach Garbu Tarnogórskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody - 

„Segiet”, powołany w 1953 roku dla ochrony ciepłolubnej buczyny storczykowej na terenie 

wyrobisk porudnych w szczytowych partiach Srebrnej Góry oraz rezerwat „Góra Chełm” 

(1957), także utworzony celem ochrony buczyn – ciepłolubnej storczykowej, sudeckiej i 

miejscami kwaśnej niżowej. Na Brynicy koło Świerklańca utworzono Zbiornik Kozłowa 

Góra, a na Czarnej Przemszy poniżej Siewierza - Zbiornik Przeczyce. 

 

Fot.1 Kamieniołom dolomitów w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach na Garbie Tarnogórskim (fot. 
R. Dulias) 

 



1.3. Wyżyna Katowicka 

 

Wyżyna Katowicka (341.13) jest centralnie położonym mezoregionem Wyżyny 

Śląskiej (341.1). Fundament geologiczny stanowią węglonośne utwory karbońskie, na których 

od północy zalegają skały triasowe, wykształcone głównie jako wapienie i dolomity, w 

mniejszym stopniu margle i iły. Skały te występują także w południowej części mezoregionu, 

ale jedynie wyspowo. Podłoże Wyżyny Katowickiej jest pocięte licznymi uskokami i 

odznacza się budową zrębową. Zachodnia granica Wyżyny Katowickiej, z Kotliną 

Raciborską, jest niewyraźna, ma charakter tzw. Strefy Podstokowej. Pozostałe granice 

Wyżyny są w większości wyraźne morfologicznie, zwłaszcza na odcinkach biegnących 

progami tektonicznymi. Powierzchnia Wyżyny Katowickiej wznosi się średnio na wysokość 

250 - 300 m n.p.m., ale w kilku obszarach powyżej 320 - 340 m n.p.m. Najwyższe 

wzniesienia to ostaniec Progu Środkowotriasowego - Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., 

Wzgórze Wandy w Katowicach - 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu - 355 m 

n.p.m. W rzeźbie Wyżyny Katowickiej można wyróżnić zrębowe płaskowyże, garby i 

wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi. Obniżenia te wypełnione są 

osadami mioceńskimi i czwartorzędowymi o znacznej miąższości. Ze względu na 

urozmaicone ukształtowanie powierzchni poszczególne części Wyżyny Katowickiej 

przynależą do różnych jednostek geomorfologicznych, a mianowicie do Płaskowyżu 

Bytomsko - Katowickiego, Zrębu Mikołowskiego, Kotliny Mysłowickiej, Kotliny Przemszy i 

Wysoczyzn Przywyżynnych. Północna część Płaskowyżu Bytomsko - Katowickiego cechuje 

się mniejszymi deniwelacjami i słabszym rozcięciem erozyjnym niż część południowa, 

składająca się szeregu wysoko wyniesionych garbów piaskowcowych o spłaszczonych 

wierzchołkach. Zwarty i morfologicznie wyraźny jest Zrąb Mikołowski, wznoszący się 

kilkadziesiąt metrów nad przyległą od południa Kotlinę Oświęcimską. Na jego północnym 

skłonie w Mikołowie - Mokrem znajdują się pozostałości moreny czołowej lądolodu Odry.  

Kotlina Mysłowicka jest obniżeniem wypreparowanym w mało odpornych łupkach 

karbońskich, które w plejstocenie zostały przykryte piaskami i żwirami. Znacznej miąższości 

utwory wodnolodowcowe z okresu zlodowacenia Odry występują także w Kotlinie Przemszy. 

W obu Kotlinach osady polodowcowe były przedmiotem intensywnej eksploatacji na cele 

podsadzkowe. W zachodniej części Wyżyny Katowickiej znajdują się gliniaste Wysoczyzny 

Przywyżynne, które w podziałach geomorfologicznych zaliczane są do Kotliny Raciborskiej. 

Obszar ten był w zasięgu lądolodu Odry. Przez obszar Wyżyny Katowickiej biegnie dział 

wodny między Wisłą a Odrą. Do dorzecza Odry należy  Kłodnica z Bytomką, Czarniawką, 



Bielszowickim Potokiem i Jasienicą, a do dorzecza Wisły - Czarna Przemsza z Brynicą i 

Rawą oraz Biała Przemsza. Niektóre rzeki wykształciły doliny przełomowe (epigenetyczne) 

np. Czarna Przemsza w Będzinie czy Brynica w Piekarach Śląskich. Na Wyżynie znajdują się 

dwa rezerwaty przyrody – florystyczny - „Ochojec” w dolinie Ślepiotki w Katowicach, z 

ostoją gatunków górskich, głównie liczydła górskiego oraz rezerwat leśny - „Las 

Murckowski”, chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy w Katowicach. 

Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska 

przyrodniczego, głównie przez górnictwo (węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, piasków 

podsadzkowych) i przemysł (do niedawna obszar ten nazywano Górnośląskim Okręgiem 

Przemysłowym), ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Na Wyżynie 

Katowickiej są położone główne miasta województwa śląskiego: Katowice, Gliwice, Zabrze, 

Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, 

znaczna część Bytomia, Dąbrowy Górniczej i inne. Niekorzystne zmiany w środowisku 

przyrodniczym dotyczą wszystkich jego elementów – obejmują przeobrażenia rzeźby, 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej. Niemal cała 

powierzchnia Wyżyny Katowickiej obniżyła się w wyniku podziemnej eksploatacji węgla 

kamiennego o co najmniej 1 – 2 m, a w wielu rejonach o kilkanaście metrów, lokalnie nawet 

ponad 30 m. W powstałych nieckach osiadania często występują zbiorniki wodne. W 

krajobrazie wyróżniają się ponadto liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, 

wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie 

nasypy komunikacyjne. Od lat 90. XX wieku emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na 

obszarze Wyżyny Katowickiej uległa wyraźnemu obniżeniu, ale nadal należy do najwyższych 

w Polsce. Podobnie przedstawiają  się zmiany w zakresie jakości wód powierzchniowych – 

pomimo ogólnej jej poprawy, ilość wytwarzanych i nieoczyszczanych ścieków 

przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do rzek nadal należy do największych w 

kraju. Szczególnie niekorzystne dla życia biologicznego w rzekach są zrzuty wód słonych z 

kopalń węgla kamiennego. W wyniku odwadniania kopalń cały obszar Wyżyny Katowickiej 

objęty jest lejem depresyjnym. Na obszarach dawnego górnictwa i hutnictwa rud cynku i 

ołowiu gleby są zanieczyszczone metalami ciężkimi, szczególnie w niektórych rejonach 

Bytomia i Piekar Śląskich. 

 

 

 



1.4. Pagóry Jaworznickie 

 

Pagóry Jaworznickie(341.14) są mezoregionem Wyżyny Śląskiej (341.1) położonym 

w jej południowo-wschodniej części. Są to pojedyncze pagóry i garby zbudowane z wapieni i 

dolomitów triasowych, w których podłożu występują węglonośne skały karbońskie. Pod 

względem geologicznym są to zręby tektoniczne, między którymi występują kotlinowate 

obniżenia tektoniczne wypełnione osadami czwartorzędowymi, a w południowej części 

mezoregionu także utworami miocenu. W granicach województwa śląskiego, w rzeźbie 

Pagórów Jaworznickich najbardziej wyróżniają się Pagóry: Lędzińskie i Imielińskie. Ich 

wysokości sięgają 280 - 310 m n.p.m., czyli wznoszą się one 40 – 60 m ponad dna sąsiednich 

obniżeń, szczególnie ponad wewnętrznie położony Rów Chrzanowski. Przez Pagóry 

Jaworznickie przepływa centralnie rzeka Przemsza. Odcinek doliny Przemszy między 

Dziećkowicami a Jeleniem (Pagóry Imielińskie) uważany jest za przełom - na południe od 

niego utworzono duży zbiornik wodny Dziećkowice. Wschodnia część mezoregionu w 

podziale geomorfologicznym jest zaliczana do Niecki Wilkoszyńskiej. Jest to obszar o bardzo 

skomplikowanej budowie geologicznej. Wyróżnia się dwa monoklinalne garby – ciężkowicki 

i jaworznicki o wysokościach 330 – 350 m n.p.m., pomiędzy którymi rozciąga się piaszczysta 

równina rozcięta doliną Łużnika. Najwyższym wzniesieniem mezoregionu jest Góra Przygoń 

– 355 m n.p.m. położona w obrębie Garbu Ciężkowickiego. Pagóry Jaworznickie położone są 

na obszarze kilku miast – Imielina, Lędzin, południowej części Mysłowic i południowo-

zachodniej części Jaworzna. Jest to obszar o zróżnicowanym zagospodarowaniu – tereny 

zurbanizowane i przemysłowe przeplatają się z terenami rolnymi i leśnymi. Na wielu 

wzgórzach znajdują się kamieniołomy dolomitów (np. Gródek na Garbie Ciężkowickim, 

Imielin Rek w Pagórach Imielińskich). W dużym kamieniołomie wapieni Sadowa Góra na 

Garbie Jaworznickim utworzono centrum edukacyjne GEOsfera. Na wielu wzgórzach 

znajdują się warpia po dawnej eksploatacji rud żelaza oraz cynku i ołowiu. Duży wpływ na 

ukształtowanie powierzchni miały osiadania powierzchni terenu spowodowane podziemnym 

górnictwem węgla kamiennego. Na północno-wschodnim skraju Pagórów Jaworznickich, w 

dzielnicy Jaworzna – Ciężkowicach, znajduje sie rezerwat torfowiskowy „Dolina Żabnika” 

(1996) chroniący biocenozy wodne oraz torfowiska przejściowe.  

 

 

 

 



1.5. Płaskowyż Rybnicki 

 

Płaskowyż Rybnicki (341.15) jest najbardziej na południowy-zachód wysuniętym 

mezoregionem Wyżyny Śląskiej (341.1). Na jego węglonośnym podłożu karbońskim zalegają 

utwory miocenu z pokładami gipsu, soli i siarki przykryte osadami czwartorzędowymi - 

piaskami, żwirami oraz glinami i lessami. Wierzchowina Płaskowyżu Rybnickiego wznosi się 

na wysokość 250 - 300 m n.p.m. Najwyższe naturalne wzniesienie znajduje się w Pszowie – 

311 m n.p.m., ale nad Płaskowyżem Rybnickim góruje hałda odpadów górniczych „Szarlota” 

sięgająca 407 m n.p.m. Przez wschodnią część mezoregionu przebiega dział wodny między 

Wisłą a Odrą. Do doliny Odry Płaskowyż opada krawędzią o 100 - metrowej wysokości, zaś 

nad dolinę Wisły wznosi się na około 70 m. Głównymi rzekami mezoregionu są - Ruda, 

dopływ Odry oraz Szotkówka z Lesznicą, dopływ Olzy. Do Płaskowyżu Rybnickiego jest też 

zaliczana rzeka Bierawka, na znacznym odcinku stanowiąca granicę z Wyżyną Katowicką. 

Większa, południowo-zachodnia część Płaskowyżu Rybnickiego odznacza się pagórkowatą 

rzeźbą, gdyż jest głęboko rozczłonkowana dolinami rzek, miejscami na 40 - 50 m. 

Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni jest też gęsta sieć suchych dolin o 

charakterze wąwozów i parowów wykształconych w pokrywie lessowej. Północno-wschodnia 

część Płaskowyżu pod względem geomorfologicznym należy do Wysoczyzny Golejowskiej i 

odznacza się mniejszymi deniwelacjami. Obszar ten jest w dość dużym stopniu zalesiony i po 

części wchodzi w obręb parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich”. Płaskowyż Rybnicki jeszcze w pierwszej połowie XX wieku był krainą rolniczą z 

kilkoma zaledwie kopalniami węgla kamiennego. Rozwojowi rolnictwa sprzyjały warunki 

naturalne, przede wszystkim dobre gleby nalessowe. Obecnie mezoregion jest jednym z 

ważniejszych w kraju obszarów górniczo-przemysłowych (dawniej nazywany Rybnickim 

Okręgiem Węglowym). W jego krajobrazie wyróżniają się wysokie i rozległe zwałowiska 

odpadów górniczych oraz liczne niecki osiadania ze zbiornikami wodnymi. Niektóre rzeki 

przepływające przez obszary górnicze są silnie zanieczyszczone – szczególnie Bierawka, 

Szotkówka i Nacyna. Główne miasta to Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, a 

ponadto Rydułtowy i Pszów. Jastrzębie Zdrój było kiedyś małym uzdrowiskiem, jednak 

intensywna eksploatacja górnicza spowodowała zanik źródeł mineralnych (solanek). 

 

 

 

 



2. Wyżyna Woźnicko-Wieluńska 

 

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2) jest makroregionem Wyżyny Śląsko-

Krakowskiej (341) i zajmuje północno-zachodnią część województwa śląskiego. Obszar ten 

odznacza się budową monoklinalną - warstwy skalne o różnej odporności zapadają pod 

niewielkim kątem (kilku stopni) ku północo-wschodowi. Wyżyna jest zbudowana ze skał 

mezozoicznych - triasowych i jurajskich, wykształconych głównie jako wapienie, piaskowce, 

margle i iły. W wyniku długotrwałych procesów erozyjnych i denudacyjnych na wychodniach 

skał twardych, odpornych na niszczenie powstały progi (kuesty), a na wychodniach skał mało 

odpornych, a więc łatwiej i szybciej niszczonych - obniżenia. Występują tu trzy pasma 

wzniesień - progów: Wyżyna Wieluńska (341.21), Próg Woźnicki (341.23) i Próg Herbski 

(341.24) oraz trzy subsekwentne obniżenia między nimi: Obniżenie Liswarty - Prosny 

(341.22), Obniżenie Górnej Warty (341.25) oraz Obniżenie Krzepickie (341.26). W 

plejstocenie, głównie w okresie zlodowacenia Odry w obniżeniach tych, jak również na 

niższych garbach zostały złożone osady polodowcowe - piaski, żwiry i gliny morenowe o 

zróżnicowanej miąższości. Obszar Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej wznosi się od około 200 

m n.p.m. w części północnej do około 380 m n.p.m. na południu. Większa część 

makroregionu jest położona w dorzeczu Odry. Głównymi rzekami są Warta i jej dopływ 

Liswarta. Znaczniejszym dopływem Warty jest także Stradomka z Konopką, natomiast do 

Liswarty uchodzą Biała i Czarna Oksza oraz Pankówka. 

 

2.1. Wyżyna Wieluńska 

 

Wyżyna Wieluńska (341.21) jest mezoregionem Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej 

(341.2). W granicach województwa śląskiego jest położona jej znaczna część, dokładnie 

obszar między Częstochową a Parzymiechami. Pod względem geologicznym jest to 

pochylona ku północo-wschodowi płyta wapieni górnojurajskich. Wychodni skał 

mezozoicznych jest jednak niewiele, gdyż w okresie zlodowaceń plejstoceńskich, znalazły się 

one pod przykryciem osadów czwartorzędowych. Kuesta górnojurajska jest więc częściowo 

zatarta, a skały tworzące próg (wapienie górnej jury) i przedproże (iły środkowej jury) w 

niewielkim stopniu odsłaniają się na powierzchni. Wysokość kuesty górnojurajskiej maleje 

stopniowo w kierunku północno-zachodnim - w okolicach Kłobucka jej wysokość wynosi 

około 35 m, a dalej jest już mało wyraźna i rzeźba wyżynna nabiera charakteru nizinnego. 



Krajobraz krasowy jest tu słabo widoczny, ale w wapiennym podłożu pod przykryciem 

osadów czwartorzędowych występują leje i szczeliny krasowe. Wyżyna Wieluńska jest 

położona na wysokościach w przedziale 220 - 280 m n.p.m., przecinają ją przełomowe 

odcinki dolin – Liswarty, Białej Okszy i Czarnej Okszy. W granicach województwa śląskiego 

znajdują się dwie części Wyżyny Wieluńskiej – południowy fragment Wysoczyzny 

Działoszyńsko-Lindowskiej oraz Pagóry Kłobuckie. Pierwszy obszar należy po części do 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego razem z rezerwatem przyrody nieożywionej 

„Szachownicą” w miejscowości Wapienniki. Przedmiotem ochrony jest wzgórze wapienne 

Krzemienna Góra, wraz z jedną z najdłuższych jaskiń na polskich wyżynach krasowych, 

utworzoną przez wody wypływające z lądolodu. Na granicy Wyżyny Wieluńskiej z 

Obniżeniem Krzepickim, w gminie Lipie znajdują się dwa leśne rezerwaty przyrody - 

„Stawiska”, chroniący naturalny las dębowy oraz fragment łęgu z olszą szarą oraz rezerwat 

„Bukowa Góra” powołany dla ochrony buczyny niżowej. Pagóry Kłobuckie przedstawiają się 

jako skrasowiałe wzniesienia wapienne rozdzielone piaszczystymi obniżeniami. W 

Rębielicach Królewskich i Kamyku, w gliniastych utworach wypełniających kopalne 

zagłębienia krasowe odkryto kości kręgowców z przełomu trzeciorzędu i czwartorzędu. Na 

obszarze Pagórów Kłobuckich znajdują się rezerwaty przyrody - „Zamczysko” w Grodzisku 

w gminie Wręczyca Wielka, powołany dla ochrony starodrzewu dębowego porastającego 

wały wczesnośredniowiecznego grodziska i „Dębowa Góra” w gminie Kłobuck (w 

Skrzeszowie), gdzie chroni się las grądowy z dominującym udziałem dębu szypułkowego. Na 

pograniczu Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego, w Pankach jest położony 

rezerwat „Modrzewiowa Góra” powołany dla ochrony lasu mieszanego z dębem 

szypułkowym i modrzewiem polskim. Na Wyżynie Wieluńskiej znajduje się miasto Kłobuck, 

liczące około 14 tys. mieszkańców. 

 

2.2. Obniżenie Liswarty–Prosny 

 

Obniżenie Liswarty-Prosny (341.22) jest mezoregionem Wyżyny Woźnicko – 

Wieluńskiej (341.2) położonym między Progiem Woźnickim (341.23) a Progiem Herbskim 

(341.24). W granicach województwa śląskiego mezoregion rozpościera się z południowego - 

wschodu na północny - zachód, od Kuźnicy Starej w dolinie Warty po Sieraków Śląski w 

gminie Ciasna. Podłoże mezoregionu jest zbudowane z podatnych na procesy niszczące iłów 

jury dolnej i środkowej, wśród których występują wkładki bardziej odpornych na niszczenie 

żwirów kwarcowych i kwarcytowych o miąższości do kilkunastu metrów. Ze żwirów tych 



zbudowane są małe pagórki o charakterze ostańców i  wysokościach 10 – 18 m, występujące 

między innymi w okolicach Boronowa i Niwy. Mezozoiczne podłoże Obniżenia Liswarty – 

Prosny jest jednak w większości przykryte osadami czwartorzędowymi, takimi jak piaski, 

żwiry i gliny. Powierzchnia regionu obniża się z wysokości około 305 - 310 m n.p.m. na 

południowym - wschodzie do 245 - 250 m n.p.m. na północnym – zachodzie. Rzeźba 

południowo-wschodniej części Obniżenia Liswarty – Prosny jest bardziej urozmaicona, gdyż 

występuje tu gęsta sieć dolin dopływów górnej Warty. Pozostały obszar mezoregionu jest 

odwadniany, zgodnie z jego nazwą przez Liswartę. Płynie ona zgodnie z osią obniżenia, ale 

koło miejscowości Ługi skręca gwałtownie na północ, gdzie przełamuje się przez Próg 

Herbski. Cały opisywany obszar jest silnie zalesiony, przede wszystkim lasami sosnowymi, 

ale z udziałem drzewostanów świerkowych. Wzdłuż licznych cieków występują pasy 

wilgotnych łąk z małymi torfowiskami. Znaczna część Obniżenia Liswarty – Prosny należy 

do Parku Krajobrazowego „Lasy Nad Górną Liswartą”. W mezoregionie znajdują się 4 

rezerwaty leśne, z których trzy powołano dla ochrony naturalnych stanowisk cisa pospolitego: 

„Cisy nad Liswartą” w Łęgu koło Herbów, „Cisy w Łebkach”, również koło Herbów oraz 

„Cisy koło Sierakowa”. W czwartym rezerwacie „Rajchowa Góra”, położonym we wsi 

Dębowa Góra koło Boronowa ochronie podlega naturalny las mieszany. W granicach 

województwa śląskiego w Obniżeniu Liswarty – Prosny nie ma miast, a miejscowości jest 

mało - do głównych należą Herby, Boronów, Ciasna, Lisów. Krzyżują się tu jednak ważne 

szlaki komunikacyjne, drogowe i kolejowe (Częstochowa-Wrocław, Katowice-Poznań)1. 

 

2.3. Próg Woźnicki 

 

Próg Woźnicki (341.23) jest mezoregionem Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (341.2) 

położonym w jej południowo-zachodniej części, w literaturze geograficznej jest też nazywany 

Grzbietem lub Garbem Woźnickim oraz Progiem Górnotriasowym. W odróżnieniu od 

pozostałych mezoregionów Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej jest zbudowany ze skał z okresu 

triasu górnego, zachowuje jednak taki sam, monoklinalny charakter budowy geologicznej. W 

granicach województwa śląskiego Próg Woźnicki ciągnie się od Nowej Wioski koło 

Siewierza na południowym-wschodzie, gdzie ma wysokość 360 – 380 m n.p.m,  po okolice 

Pawonkowa na północnym-zachodzie, gdzie obniża się do wysokości 240 - 250 m n.p.m. 

Najwyższe wzniesienie znajduje się w okolicach Markowic - 386 m n.p.m. Próg Woźnicki 

                                                           
1 R. Dulias, A. Hibszer. Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wyd. 
Kubajak, Krzeszowice, 2004, s. 85. 



wznosi się kilkadziesiąt metrów (60 – 80 m) ponad położoną na południe od niego Równiną 

Opolską. Czoło progu jest zbudowane z odpornych na procesy niszczące wapieni i 

piaskowców górnego triasu, a przedpole z mało odpornych iłów. Wyraźny morfologicznie 

odcinek kuesty znajduje się zwłaszcza między Pińczycami, Woźnikami a Lubszą. Rzeźba 

wschodniej części mezoregionu jest bardziej urozmaicona ze względu na występujące tu 

garby o spłaszczonych lub zaokrąglonych wierzchowinach rozczłonkowane wieloma 

dolinami. W zachodniej części Progu Woźnickiego, na zachód od Lubecka występuje mniej 

dolin, a garby są okryte większymi płatami gliny zwałowej. Na Progu Woźnickim biorą swój 

początek trzy duże rzeki - Mała Panew, Liswarta i Brynica. Główną linią grzbietową biegnie 

dział wodny - północno-wschodnie stoki odwadnia Warta z Liswartą, zaś południowo-

zachodnie Mała Panew i w niewielkiej części Brynica. Próg Woźnicki jest słabo 

zurbanizowany – położone są tu 3 miasta – Woźniki i Koziegłowy oraz częściowo Lubliniec. 

Mezoregion ma w większości rolniczy charakter, przy stosunkowo niewielkim udziale 

terenów leśnych - większy ich kompleks, jako część Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną 

Liswartą”,  występuje między Koszęcinem a Boronowem. Na Progu Woźnickim znajdują się 

dwa rezerwaty przyrody: leśny „Cisy w Hucie Starej” w gminie Koziegłowy i krajobrazowy 

„Góra Grojec” w Psarach koło Woźnik, powołany dla ochrony drzewostanu z udziałem 

jawora, buka i jodły, rosnących na wapiennym wzgórzu. 

 

2.4. Próg Herbski 

 

Próg Herbski(341.24) to centralnie położony mezoregion Wyżyny Woźnicko-

Wieluńskiej (341.2). Nazywany jest też Garbem Herbskim lub Progiem Środkowojurajskim. 

Ciągnie się od dość wysoko położonych (330 m n.p.m.) okolic Gężyna na południowym - 

wschodzie po przełomowy odcinek Liswarty koło Przystajni na północnym – zachodzie, 

gdzie obniża się wyraźnie do wysokości około 220 m n.p.m. Próg Herbski jest zbudowany z 

piaskowców, miejscami zlepieńców środkowojurajskich. W kierunku południowo – 

zachodnim, do Obniżenia Liswarty - Prosny opada stopniem o wysokości 10 - 30 m. W 

granicach województwa śląskiego znajdują się dwie części mezoregionu - Garby 

Rększowickie oraz Pagóry Brzezińskie. Granicę między nimi stanowi obniżenie w okolicach 

Herbów. Garby Rększowickie wznoszą się na wysokość 300 - 330 m n.p.m. (Góra Łysiecka 

331 m n.p.m., Flance 330 m n.p.m.). Próg ma tu zatokowy przebieg i składa się z 

odosobnionych, często zaokrąglonych garbów, rozczłonkowanych przełomami Kamieniczki, 

Konopki i Rększówki. Obniżenia między garbami wypełnione są niewielkiej miąższości 



piaskami polodowcowymi, natomiast na garbach występują płaty gliny zwałowej. Pagóry 

Brzezińskie to wąski pas wzniesień zbudowanych z piaskowców, które mają tu liczne 

wychodnie. Utwory czwartorzędowe - piaski, gliny okrywają głównie dolne części stoków – 

przypuszcza się, że w niektórych miejscach mają charakter teras kemowych. Próg Herbski ma 

charakter rolniczy. Większy kompleks leśny znajduje się między Cyganką a Pankami. Jest to 

część Parku Krajobrazowego „Lasy Nad Górną Liswartą”. Najważniejszą miejscowością są 

Konopiska2. 

 

2.5. Obniżenie Górnej Warty 

 

Obniżenie Górnej Warty (341.25) jest jednym z większych mezoregionów Wyżyny 

Woźnicko - Wieluńskiej, w całości położonym w województwie śląskim. Obniżenie ciągnie 

się dość szerokim pasem (4 - 8 km) od Zawiercia po Częstochowę, czyli z południowego - 

wschodu na północny – zachód. Wymieniony kierunek zachowuje też główna rzeka 

mezoregionu – Warta, która dopiero pod Częstochową skręca na wschód i przełamuje się 

przez płytę wapieni górnojurajskich tworząc tzw. mstowski przełom Warty. Głównym 

dopływem Warty w granicach mezoregionu jest Stradomka z Konopką. W 1978 roku na 

Warcie w okolicach Poraja utworzono zbiornik zaporowy.  Dno Obniżenia Górnej Warty jest 

w wielu miejscami podmokłe i pocięte siecią drobnych cieków wodnych i rowów 

odwadniających. Wysokości bezwzględne obniżają się od około 330 m n.p.m. w okolicach 

Zawiercia do około 240 m n.p.m. w okolicach Częstochowy. Wschodnią granicę mezoregionu 

stanowi wyraźna krawędź morfologiczna, jaką jest kuesta górnojurajska (Wyżyna 

Częstochowska), natomiast granica południowo - zachodnia biegnie wzdłuż Progów – 

Woźnickiego i Herbskiego. Obniżenie Górnej Warty zostało utworzone w mało odpornych 

iłach rudonośnych środkowej jury. W plejstocenie starsze podłoże zostało przykryte piaskami 

i glinami. Z dość wyrównanego dna obniżenia wystają wzniesienia ostańcowe płyty wapieni 

górnojurajskich, do których zaliczane są między innymi wzgórza Wrzosowej, Błeszna, 

Rakowa czy Jasnej Góry. Ponadto w niektórych miejscach mezoregionu występują 

piaszczysto - żwirowe pagórki o niejasnej genezie, wiązane ze zlodowaceniem Odry. W 

krajobrazie Obniżenia Górnej Warty występują liczne formy antropogeniczne związane z 

zaniechaną już eksploatacją rud żelaza – hałdy i wyrobiska. W mezoregionie położone są 

cztery duże miasta - Częstochowa, Zawiercie, Myszków i Blachownia. Wzdłuż obniżenia 
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biegnie linia kolejowa do Warszawy. Mimo rozwiniętego osadnictwa Obniżenie Górnej 

Warty należy do regionów dość zalesionych. Nie ma tu rezerwatów przyrody. 

 

2.6. Obniżenie Krzepickie 

 

Obniżenie Krzepickie (341.26) jest mezoregionem Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej 

(341.2). Podłoże Obniżenia Krzepickiego jest wypreparowane w iłach środkowojurajskich. 

Pod względem morfologicznym stanowi ono przedłużenie Obniżenia Górnej Warty w 

kierunku północno-zachodnim, ale odznacza się większą miąższością osadów 

czwartorzędowych, wykształconych jako piaski, gliny oraz żwiry i głazy. Miejscami z dna 

obniżenia wystają wyniosłe wzniesienia wałów i pagórków kemowych, na przykład w 

Truskolasach czy między Pankami a Dankowicami. Region obniża się od 270 - 300 m n.p.m. 

na południowym – wschodzie do około 230 m n.p.m. na północnym – zachodzie. Głównymi 

rzekami są Liswarta, o dnie na wysokości 200 - 210 m n.p.m. oraz jej dopływy Pankówka i 

Górnianka, a także górne odcinki Białej i Czarnej Okszy. Region ma charakter rolniczy - 

jedynym miastem są Krzepice. Większe płaty lasu występują na południowym-wschodzie, 

nad Białą Okszą3. Na pograniczu Obniżenia Krzepickiego i Wyżyny Wieluńskiej znajdują się 

trzy rezerwaty przyrody - „Modrzewiowa Góra”, w którym chroni się las mieszany z dębem 

szypułkowym i modrzewiem polskim, „Stawiska” w Parzymiechach w gminie Lipie, 

powołany dla ochrony naturalnego lasu dębowego i „Bukowa Góra” w Kleśniskach, gdzie 

chroni się buczynę niżową. 

 

3. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 

 

Wyżyna Krakowsko–Częstochowska (341.3) jest makroregionem Wyżyny Śląsko-

Krakowskiej (341). Pod względem geologicznym jest to płyta wapieni górnej jury pochylona 

w kierunku północno wschodnim, gdzie wapienie zapadają pod utwory kredowe Wyżyny 

Małopolskiej. Ponad zrównaną powierzchnię Wyżyny o wysokości około 300 m n.p.m. w 

okolicach Częstochowy i 450 – 500 m n.p.m. w części środkowej i południowej, wystają 

charakterystyczne wzgórza i skałki ostańcowe o wysokości kilkudziesięciu metrów. Na 

niektórych z nich znajdują się ruiny średniowiecznych zamków. Wyróżniającą cechą 
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makroregionu jest rozwój procesów krasowych. W obręb województwa śląskiego wchodzi 

północna część Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej – Wyżyna Częstochowska. 

 

3.1. Wyżyna Częstochowska 

 

Wyżyna Częstochowska (341.31) jest mezoregionem Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej (341.3). Do województwa należy jej większa część, z wyjątkiem 

południowego skłonu ku tzw. Bramie Wolbromskiej. Wyżyna Częstochowska jest zbudowana 

z różnych odmian wapieni górnojurajskich zapadających monoklinalnie ku północo – 

wschodowi. Zasadnicza część mezoregionu nigdy nie była zlodowacona i w plejstocenie 

stanowiła oazę śródlodową, zasypywaną piaskami wodnolodowcowymi. W zasięgu lądolodu 

znalazła się jedynie północna część Wyżyny Częstochowskiej, dlatego występują tu resztki 

moren czołowych, a także mutony – wygładzone przez lądolód skałki, z najbardziej znanym 

przykładem Gór Towarnych koło Olsztyna. W Ogrodzieńcu – Podzamczu znajduje się 

najwyższy punkt Wyżyny Częstochowskiej - Góra Aleksandra Janowskiego (504 m n.p.m.). 

Wyżyna jest wyraźnym garbem ciągnącym się z południowego – wschodu na północny – 

zachód aż po przełomową dolinę Warty. W podziale geomorfologicznym stanowi część Progu 

Górnojurajskiego. Wysokie na 70 – 100 m czoło kuesty rozczłonkowane jest licznymi 

dolinami i ma zatokowy przebieg. Na przedpolu progu, już poza granicami Wyżyny 

Częstochowskiej znajdują się góry – świadki, między innymi w Niegownicach i Rokitnie 

Szlacheckim. Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej są liczne, 

ułożone w pasma, skaliste wzgórza. Najdłuższym jest położone w poprzek Wyżyny Pasmo 

Smoleńsko - Niegowonickie. Malownicze, najróżniejszych kształtów skałki ostańcowe 

zbudowane są z odpornych wapieni skalistych, natomiast suche obniżenia między wzgórzami 

wypełnione są piaskami, na których rozwinęły się ubogie gleby bielicowe, porośnięte lasami 

sosnowymi. Na podłożu wapiennym wykształciły się rędziny, na których, o ile nie są 

wykorzystywane rolniczo, rosną lasy bukowe. W mezoregionie występuje wiele jaskiń, 

zwłaszcza w okolicach Olsztyna, Trzebniowa, Złotego Potoku, Podlesic i Ryczowa. Ze 

względu na krasowy charakter podłoża jest tu mało rzek, a liczne suche doliny prowadzą 

wody jedynie okresowo, po ulewnych deszczach i w czasie roztopów – są to tzw. wodące. W 

pobliżu Ogrodzieńca i Zawiercia, u podnóża kuesty, występują obfite źródła krasowe, z 

których biorą początek Warta i Czarna Przemsza. Ze źródeł krasowych w Złotym Potoku 

bierze początek Wiercica, w Siamoszycach – Krztynia, a w Zdowie - Białka Zdowska. 

Wschodnią część Wyżyny Częstochowskiej, jak i sąsiadujący z nią od tej strony kredowy 



Próg Lelowski rozcina dolina Pilicy. Obszar ten jest pokryty lessem. Wyżyna Częstochowska 

jest krainą rolniczą. Są tu tylko dwa stosunkowo małe miasta - Ogrodzieniec i Pilica. W 

granicach Wyżyny Częstochowskiej znajduje się Park Krajobrazowy Orlich Gniazd z 8 

rezerwatami przyrody: 3 krajobrazowymi – „Smoleń”, „Parkowe”, „Ostrężnik”, 4 leśnymi – 

„Ruskie Góry”, „Sokole Góry”, „Zielona Góra”, „Bukowa Kępa” i jednym rezerwatem 

przyrody nieożywionej „Góra Zborów”4. 

 

Fot.2 Rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Zborów” na Wyżynie Częstochowskiej (fot. R. Dulias) 
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Wyżyna Śląsko-Krakowska – region geomorfologicny 

 

Wyżyna Śląsko-Krakowska jest podprowincją Wyżyny Śląsko-Małopolskiej – 

stanowi jej zachodnią część. Większa, północna i centralna część Wyżyny jest zbudowana z 

utworów mezozoicznych monokliny śląsko-krakowskiej, natomiast część południowa z 

paleozoicznych, głównie karbońskich utworów zapadliska górnośląskiego, w brzeżnych 

partiach pod przykryciem osadów miocenu. Wyżyna Śląsko-Krakowska jest dzielona na trzy 

makroregiony – Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowską i Wyżynę Miechowską. W granicach 

województwa śląskiego jest położona większa część Wyżyny Śląskiej, centralna część 

Wyżyny Krakowskiej i niewielki skrawek Wyżyny Miechowskiej. 

 

1. Wyżyna Śląska 

 

Wyżyna Śląska jest największym makroregionem Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, a 

większa jej część jest położona w granicach województwa śląskiego. Pod względem 

geologicznym Wyżyna Śląska należy głównie do monokliny śląsko-krakowskiej oraz 

zapadliska górnośląskiego. Rzeźba ma charakter strukturalny, nawiązujący do stylu budowy 

geologicznej i odzwierciedlająca zróżnicowanie litologiczne i odpornościowe podłoża. 

Dzielona jest na dwa mezoregiony - Wyżynę Śląską Północną o rzeźbie krawędziowej i 

Wyżynę Śląską Południową o rzeźbie zrębowej, a jednocześnie silnie antropogenicznie 

przekształconej. 

 

1.1. Wyżyna Śląska Północna 

 

Wyżyna Śląska Północna jest mezoregionem Wyżyny Śląskiej. Jej  

charakterystyczną cechą jest monoklinalny styl budowy geologicznej, który warunkował 

rozwój typowej rzeźby krawędziowej. Skałami progotwórczymi są odporne na niszczenie 

wapienie, dolomity i piaskowce, zaś subsekwentne obniżenia między nimi zostały 

wypreparowane w podatnych na niszczenie skałach ilastych. Progi (kuesty) są ukierunkowane 

generalnie z południowego-wschodu na północny-zachód i w tym kierunku zmniejszają swoje 

wysokości bezwzględne. Są to Progi – Środkowotriasowy, Górnotriasowy i Środkowojurajski 

– nazwy nawiązują do wieku budujących je skał. Obniżenia między progami noszą nazwy od 



rzek – Dolina Małej Panwi, Dolina Liswarty oraz Dolina Górnej Warty i Prosny. Do Wyżyny 

Śląskiej Północnej należą także Kotliny – Mitręgi oraz Przemszy. 

 

1.2. Dolina Górnej Warty i Prosny 

 

Dolina Górnej Warty i Prosny jest subsekwentnym obniżeniem wykształconym w 

obrębie małoodpornych iłów rudonośnych jury środkowej. Rozpościera się z południowego-

wschodu na północny-zachód, generalnie zmniejszając w tym kierunku swoją wysokość – od 

około 330 m n.p.m. w okolicach Zawiercia, przez około 240 m n.p.m. w okolicach 

Częstochowy, do około 230 m n.p.m. przy północno-zachodniej granicy województwa 

śląskiego. Dno obniżenia jest zasłane glinami i piaskami czwartorzędowymi i ma charakter 

lekko falistej równiny urozmaiconej pagórami ostańcowymi Progu Górnojurajskiego np. 

Wzgórzem Jasnogórskim czy pagórami Wrzosowej, Błeszna, Rakowa. Wzniesienia te są 

zbudowane w swych partiach kulminacyjnych z wapieni górnej jury. W obrębie obniżenia 

występują także ostańcowe formy kemowe, w całości zbudowane z osadów plejstoceńskich 

np. w Truskolasach. Rzeka Warta płynie zgodnie z osią obniżenia od Zawiercia do 

Częstochowy, a następnie skręca na wschód i tworzy przełom epigenetyczno-przelewowy 

przez płytę wapieni górnojurajskich. Zachodnią część obniżenia rozcinają Liswarta, 

Pankówka, Biała i Czarna Oksza. 

 

1.3. Próg Środkowojurajski 

 

Próg Środkowojurajski nazywany także Progiem/Garbem Herbskim, jest zbudowany 

z piaskowców i zlepieńców jury dolnej. Ciągnie się od Gężyna nad Wartą na południowym-

wschodzie po przełomowy odcinek Liswarty koło Przystajni na północnym-zachodzie. W tym 

samym kierunku zmniejszają się jego wysokości – od 330 m n.p.m. do około 220 m n.p.m. W 

granicach województwa śląskiego znajdują się dwa subregiony Progu Środkowojurajskiego – 

Garby Rększowickie oraz Pagóry Brzezińskie – granicę między nimi wyznacza obniżenie w 

okolicach Herbów. Garby Rększowickie wznoszą się na wysokość 300-330 m n.p.m. Ze 

względu na zróżnicowanie podłoża, zarówno pod względem tektonicznym, jak i 

litologicznym niszczenie progu przebiegało nierównomiernie – ma on przebieg zatokowy. 

Powierzchnia progu składa się z wielu izolowanych, zaokrąglonych garbów, często bez 

pokrywy osadów plejstoceńskich. W obniżeniach między garbami występują piaski, a na 

garbach płaty gliny zwałowej.  Przez subregion przełamują się Kamieniczka, Rększówka i 



Konopka. Pagóry Brzezińskie przedstawiają się jako wąski pas odosobnionych wzniesień 

zbudowanych z piaskowców. Ze względu na ogólnie cienką pokrywę osadów plejstoceńskich 

mezozoiczne podłoże ma tu często swoje wychodnie. 

 

1.4. Dolina Liswarty 

 

Dolina Liswarty to subsekwentne obniżenie wypreparowane w podatnych na procesy 

erozyjno-denudacyjne iłach i łupkach górnego triasu i dolnej jury. Obniżenie jest 

ukierunkowane jest z południowego-wschodu na północny-zachód i w tym kierunku 

zmniejszają się jego wysokości bezwzględne – od 305-310 m n.p.m. do około 245-250 m 

n.p.m. Z dna obniżenia wystają niewielkie pagórki o kilkunastometrowej wysokości 

zbudowane z dolnojurajskich żwirów połomskich. Pomimo pokrywy osadów 

czwartorzędowych miejscami odsłania się starsze mezozoiczne podłoże. Obniżenie jest 

rozczłonkowane gęstą siecią podmokłych dolin, z największą doliną Liswarty. Rzeka ta 

zmienia swój bieg na wschodni koło miejscowości Ługi i przełamuje przez Próg 

Środkowojurajski. 

 

1.5. Próg Górnotriasowy 

 

Próg Górnotriasowy jest ukierunkowany z południowego wschodu na północny-

zachód – do województwa śląskiego należy jego południowo-wschodnia część nazywana 

Garbem Woźnickim. Obszar ten budują twarde, odporne na niszczenie wapienie woźnickie i 

tzw. brekcja lisowska. Ze względu na zróżnicowanie litologiczne podłoża, mające 

odzwierciedlenie w tempie jego niszczenia, powierzchnia Garbu Woźnickiego charakteryzuje 

się urozmaiconą rzeźbą, a czoło progu ma nierówny przebieg. Występują tu zarówno 

spłaszczone garby, jak i niewielkie pagóry i stoliwa o charakterze twardzielców oraz liczne 

kopulaste pagórki piaszczysto-żwirowe. Najwyraźniejszy odcinek Progu Górnotriasowego 

występuje między Pińczycami, Woźnikami a Lubszą, gdzie osiąga kilkadziesiąt metrów 

wysokości. Na Garbie Woźnickim mają swój początek Mała Panew i Brynica. 

 

1.6. Dolina Małej Panwi 

 

Dolina Małej Panwi jest rozległym subsekwentnym obniżeniem między dwoma 

Progami Wyżyny Śląskiej Północnej – Środkowotriasowym i Górnotriasowym. Większa 



część obniżenia została wypreparowana w iłach kajpru (trias górny), ale część południową 

budują ponadto tektonicznie obniżone utwory triasu środkowego, głównie wapienie. Starsze 

podłoże Doliny Małej Panwi jest przykryte piaszczystymi osadami czwartorzędowymi. 

Wyrównana, równinna powierzchnia jest rozcięta dolinami rzecznymi, z doliną Małej Panwi 

na czele. W wielu miejscach występują późnoglacjalne wydmy o kilkunastometrowej 

wysokości. 

 

1.7. Próg Środkowotriasowy 

 

Próg Środkowotriasowy jest regionem geomorfologicznym Wyżyny Śląskiej 

Północnej. Przedstawia się jako długi, wyraźny morfologicznie garb, zbudowany ze skał 

triasowych, głównie z wapieni, dolomitów i margli triasu środkowego. Lokalnie na podłożu 

triasowym zalegają utwory jury. Utwory mezozoiczne zapadają monoklinalnie, pod kątem 

kilku stopni ku północnemu-wschodowi. Próg jest także nazywany Grzbietem wapienia 

muszlowego lub Garbem Tarnogórskim – ze względu na zróżnicowane ukształtowanie 

powierzchni dzielony jest na kilka subregionów, spośród których w granicach województwa 

śląskiego znajdują się: Pagóry Sarnowskie, Garb Laryszowski, Płaskowyż Tarnowicki, 

Kotlina Józefki, Płaskowyż Twardowicki i Garb Ząbkowicki. W zachodniej części Progu 

Środkowotriasowego są położone wapienne Pagóry Sarnowskie, uważane za swego rodzaju 

pomost między jego zachodnią i wschodnią częścią. Odznaczają się one monoklinalno-

zrębową budową geologiczną. Dalej na wschód jest położony stosunkowo niewysoki Garb 

Laryszowski (około 300 m n.p.m.), który nad przyległą od południa Kotlinę Kozielską wznosi 

się stokiem erozyjno-denudacyjnym o wysokości około 20 m. Wierzchowina subregionu jest 

przykryta osadami plejstoceńskimi (glinami i piaskami), dlatego jest stosunkowo mało 

urozmaicona – szeroka i falista. Głównym akcentem geomorfologicznym jest 

przedczwartorzędowa dolina Dramy, którą wyścielają osady plejstoceńskie o miąższości 

kilkudziesięciu metrów. W kierunku wschodnim Garb Laryszowski przechodzi, poprzez 

stromy stok denudacyjny na wyższy poziom morfologiczny, który stanowi Płaskowyż 

Tarnowicki. Denudacyjny charakter mają także stoki ograniczające Płaskowyż Tarnowicki od 

północy i wschodu, natomiast granica południowa ma charakter progu fleksuralnego. Podłoże 

subregionu jest tektonicznie zaburzone, a tworzą go wapienie, dolomity i margle. W wielu 

miejscach stwierdzono występowanie dużych, głębokich form krasowych, wypełnionych 

materiałem residualnym. W zachodniej części Płaskowyżu Tarnowickiego, między innymi w 

okolicach Rept Starych i Zbrosławic występują moreny czołowe z okresu zlodowacenia Odry. 



Między Płaskowyżami Tarnowickim i Twardowickim znajduje się niewielka, ale głęboka 

śródprogowa Kotlina Józefki, wypreparowana w łupkowo-ilastych utworach karbonu, permu i 

triasu. Niemal ze wszech stron otacza ją wysokie czoło progu środkowotriasowego. Dno 

Kotliny jest wyrównane osadami plejstoceńskimi i rozcięte dolinami – Brynicy i Jaworznika. 

Na wschód o Kotliny Józefki rozpościera się Płaskowyż Twardowicki, którego wyrównana 

wierzchowina wznosi się na maksymalną wysokość 397 m n.p.m. Obszar Płaskowyżu jest 

rozczłonkowany głębokimi dolinami na długie i szerokie garby, w których obrębie 

stwierdzono liczne kopalne formy krasowe (leje, misy), wypełnione materiałem 

zwietrzelinowym. Płaskowyż Twardowicki opada stokami denudacyjnymi w stronę Kotlin – 

Józefki na zachodzie i Dąbrowskiej na wschodzie, a stokami tektoniczno-denudacyjnymi w 

kierunkach – północnym i południowym. Wschodnią, największą część Progu 

Środkowotriasowego stanowi Garb Ząbkowicki, nazywany także Trzebiesławickim. Garb jest 

ukierunkowany z północnego-zachodu na południowy-wschód - od przełomu Czarnej 

Przemszy w Przeczycach do okolic Kuźniczki (w granicach województwa śląskiego). 

Południowo-wschodnia i centralna część Garbu wznosi się na wysokość 360 - 380 m n.p.m., a 

dalej w kierunku północno-zachodnim obniża się on do około 330-350 m n.p.m. 

Wierzchowina i stoki garbu okryte są gruzowo-gliniastymi pokrywami zwietrzelinowymi, 

natomiast na wschód od epigenetycznego przełomu Białej Przemszy w Okradzionowie 

występuje płat lessów o miąższości kilkunastu metrów. 

 

1.8. Kotlina Przemszy 

 

Kotlina Przemszy jest regionem geomorfologicznym Wyżyny Śląskiej Północnej, 

okolonym z trzech stron czołem Progu Środkowotriasowego - od zachodu, północy i 

północnego-wschodu. Południową granicę stanowi próg denudacyjny założony na linii 

uskoku będzińsko-krakowskiego. Kotlina została wypreparowana w obrębie mało odpornych 

na procesy niszczące skał łupkowo-ilastych karbonu, permu i triasu. Z jej dna wystają pagóry 

ostańcowe Progu Środkowotriasowego, spośród których najwyższym jest Góra Św. Doroty 

(282 m n.p.m.). Kotlina Przemszy jest dzielona na dwa subregiony – Kotlinę Dąbrowską na 

północy i Kotlinę Biskupiego Boru na południu – obie są wyścielone osadami plejstoceńskimi 

o miąższości kilkudziesięciu metrów, pogrzebane są pod nimi kopalne doliny Czarnej i Białej 

Przemszy. Powierzchnia kotlin ma charakter równin erozyjno-denudacyjnych, z lokalnie 

występującymi wydmami. W każdej z nich na wielką skalę eksploatowano piaski 



podsadzkowe – w Kotlinie Dąbrowskiej wyrobiska popiaskowe zostały wypełnione wodą 

tworząc specyficzne pojezierze antropogeniczne. 

 

1.9. Kotlina Mitręgi 

 

Kotlina Mitręgi jest obniżeniem denudacyjnym wypreparowanym w iłach górnego 

triasu i dolnej jury. Ze wszystkich stron jest otoczona Progami – Środkowotriasowym na 

zachodzie, Górnojurajskim na wschodzie oraz Górnotriasowym na północy. Z dość 

wyrównanego dna Kotliny wystają wyniosłe, wapienne ostańce Progu Górnojurajskiego np. w 

Niegowonicach, Ciągowicach czy Rodakach. W innych rejonach powierzchnię urozmaicają 

pagóry zbudowane z dolnojurajskich żwirów lub iłów górnego triasu. Kotlinę rozcinają doliny 

kilku rzek – Czarnej Przemszy, Mitręgi, Białej Przemszy, Centurii. W wielu miejscach, a 

szczególnie we wschodniej części powierzchnia Kotliny jest zwydmiona. W granicach 

województwa śląskiego znajduje się także część Pustyni Błędowskiej, powstałej w wyniku 

trzebieży lasów na potrzeby średniowiecznego i późniejszego górnictwa i hutnictwa rud 

srebra i ołowiu. 

 

Rys. 1 Kotlina Mitręgi – krajobraz Pustyni Błędowskiej (fot. R. Dulias) 
 

 



1.10. Wyżyna Śląska Południowa 

 

Wyżyna Śląska Południowa jest położona na południe od dyslokacji będzińsko-

krakowskiej, a jej podłoże jest zaburzone tektonicznie licznymi uskokami, wzdłuż których 

następowały wielkoskalowe przesunięcia mas skalnych. Obszar ten ma budowę zrębową i taki 

sam charakter rzeźby. Występują tu zrębowe pagóry, garby i płaskowyże, oddzielone rowami 

i kotlinami zapadliskowymi. Wyniosłości są zbudowane z utworów karbońskich, często z 

czapą utworów triasowych, a obniżenia wyścielone osadami plejstoceńskimi, w części 

południowej - mioceńskimi i plejstoceńskimi. Charakterystyczną cechą rzeźby Wyżyny 

Śląskiej Południowej jest wysoki stopień antropogenicznego przekształcenia w wyniku 

górnictwa różnych surowców mineralnych, z węglem kamiennym na czele oraz innej 

działalności gospodarczej i urbanizacji.   

 

1.11. Płaskowyż Bytomsko-Katowicki 

 

Płaskowyż Bytomsko-Katowicki jest najrozleglejszym regionem Wyżyny Śląskiej 

Południowej. Jego granice mają w dużej mierze tektoniczny charakter – progami 

tektonicznymi graniczy, zarówno z Progiem Środkowotriasowym na północy, jak i z Kotliną 

Oświęcimską na południu. Z kolei granice – wschodnią i zachodnią tworzą stoki erozyjno-

denudacyjne, przy czym w kierunku zachodnim Wyżyna Śląska przechodzi w obszar o 

rzeźbie nizinnej. Podłoże Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego stanowią węglonośne skały 

karbońskie (piaskowce, łupki), na których w części północnej zalegają utwory triasu, głównie 

wapienie i dolomity. Ze względu na różnice w budowie geologicznej i ukształtowaniu 

powierzchni region dzielony jest na dwie części - Płaskowyż Bytomski na północy oraz 

Płaskowyż Katowicki na południu. Starsze podłoże Płaskowyżu Bytomskiego jest w 

znacznym stopniu zasypane utworami plejstoceńskimi, wiązanymi głównie z okresem 

zlodowacenia Odry. Obszar ten odznacza się więc ogólnie słabym rozcięciem erozyjnym i 

tym samym mniejszymi wysokościami względnymi, najczęściej rzędu 15 – 20 m. Wapienne i 

dolomitowe garby mają wyrównane wierzchowiny i łagodne stoki. Wiele dolin ma przebieg 

południkowy, w tym dolina Czarnej Przemszy i Brynicy. W obrębie Płaskowyżu 

Bytomskiego wyróżnia się mniejsze części, wymieniając od zachodu są to – Wyżyna 

Miechowicka, Wyżyna Siemianowicka, Wyżyna Czeladzi i Płaskowzgórza Dańdówki, 

natomiast południową część Płaskowyżu Bytomskiego stanowią Wzgórza Chorzowskie 

(dzielone na Rudzkie i Chorzowskie). Płaskowyż Katowicki oddziela od Płaskowyżu 



Bytomskiego równoleżnikowe obniżenie odwadniane w dwóch kierunkach – na wschód przez 

Rawę, a w kierunku zachodnim przez Bielszowicki Potok (Kochłówkę). Podłoże Płaskowyżu 

jest tektonicznie zaburzone licznymi uskokami, wzdłuż których następowało jego zapadanie 

się i wynoszenie. Od południa Płaskowyż Katowicki obcina wielki uskok książęcy, 

podkreślający zrębowy charakter regionu i jego dominację nad Kotliną Oświęcimską. 

Płaskowyż tworzą liczne garby piaskowcowe (karbon górny) o spłaszczonych 

wierzchowinach. W jego północnej części występuje równoleżnikowy pas Wzgórz 

Kochłowickich (300-340 m n.p.m.), który w kierunku południowym opada do tektonicznego 

Rowu Kłodnicy (250-270 m n.p.m.) wyścielonego utworami miocenu i plejstocenu. 

Wschodnią część regionu stanowi rozległy Płaskowyż Murcek, rozczłonkowany na szereg 

garbów o zróżnicowanych wysokościach (300 – 340 m n.p.m.) z kulminacją Wzgórza Wandy 

– 357 m n.p.m. Najbardziej na zachód wysuniętą częścią Płaskowyżu Katowickiego jest Zrąb 

Mikołowski, wyniosły równoleżnikowy garb rozdzielony na dwie części górnym odcinkiem 

doliny Bierawki. Na jego północnym skłonie występują moreny czołowe zlodowacenia Odry. 

Garb wznosi się 70-100 m ponad Rów Kłodnicy i Kotlinę Oświęcimską, jest rozczłonowany 

gęsta siecią dolin. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Św. Wawrzyńca (355 m n.p.m.). 

Rzeźba Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego jest silnie przeobrażona wskutek działalności 

człowieka. Występują tu liczne, rozległe niecki osiadania o głębokościach kilku – kilkunastu 

metrów, lokalnie więcej niż 30 m, a ponadto piaskownie, kamieniołomy, wysokie zwałowiska 

odpadów górniczych i przeróbczych, rozległe tereny zniwelowane pod budownictwo 

mieszkaniowe i przemysłowe, wysokie nasypy komunikacyjne. 

 

1.12. Kotlina Mysłowicka 

 

Kotlina Mysłowicka jest niemal ze wszystkich stron otoczona wyraźnymi 

morfologicznie płaskowyżami, garbami i pagórami. Jest to obniżenie denudacyjne 

wypreparowane w mało odpornych łupkach karbońskich – jego dno wyścielają różnowiekowe 

utwory plejstoceńskie o kilkudziesięciometrowej miąższości. Powierzchnię kotliny stanowi 

równina sandrowa o wysokości 260-275 m n.p.m., w wielu miejscach, zwłaszcza we 

wschodniej części występują formy wydmowe. W obrębie kotliny Mysłowickiej zbiegają się 

duże rzeki – Czarna Przemsza, Brynica, Rawa, Biała Przemsza. Występują tu ponadto wielkie 

wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych. 

 

 



1.13. Niecka Wilkoszyńska 

 

Niecka Wilkoszyńska jest regionem geomorfologicznym położonym w południowo-

wschodniej części Wyżyny Śląskiej Południowej. Rzeźba tego obszaru wyraźnie 

odzwierciedla strukturę tektoniczną podłoża – centralnie położone obniżenie ograniczają dwa 

równoległe pasma monoklinalnych wzniesień tworzące skrzydła niecki. Wzniesienia 

zbudowane są głównie z dolomitów i wapieni triasowych. Cała struktura jest ukierunkowana 

z północnego-zachodu na południowy-wschód. Północno-wschodni pas wzniesień osiąga 

wysokości 320 - 355 m n.p.m. i nosi nazwę Garbu Ciężkowickiego. W stronę Kotliny 

Biskupiego Boru opada stokiem denudacyjnym założonym na uskoku będzińsko-krakowskim. 

Drugi, południowo-zachodni pas wzniesień jest niższy – sięga maksymalnie 345 m n.p.m. i 

nazywany jest Garbem Jaworznickim. Pagóry wznoszące się ponad jego wierzchowinę mają 

charakter twardzielców. W obniżeniu między Garbami zalegają piaszczysto-żwirowe osady z 

okresu zlodowacenia Odry tworząc równinę o wysokości około 280 m n.p.m. Obszar ten jest 

lokalnie podmokły, gdyż pod utworami plejstoceńskimi zalegają słabo przepuszczalne iły 

triasowe. Na obrzeżach równiny występują formy wydmowe. Równinę rozcina Łużnik, który 

w okolicach Szczakowej i Pieczysk, przed ujściem do Koziego Brodu, utworzył dolinę 

przełomową przez Garb Ciężkowicki.  

 

1.14. Zrębowe Pagóry Imielińskie 

 

Zrębowe Pagóry Imielińskie to wyraźnie zaznaczające się w rzeźbie dwie grupy 

wzniesień rozdzielone głęboką na 70 m przełomową doliną Przemszy. Tektonicznie 

wyniesione zręby są zbudowane z wapieni i dolomitów środkowego triasu z pokrywami 

osadów plejstoceńskich – glin zwałowych starszego zlodowacenia oraz piaskami 

wodnolodowcowymi. Region góruje wyraźnie, zarówno nad położoną na północy Kotliną 

Mysłowicką, jak i nad przyległym od południa Rowem Chrzanowskim. Wierzchowiny są 

położone na wysokości ponad 300 m n.p.m. Duże zróżnicowanie litologiczne skał budujących 

pagóry warunkowało zróżnicowane tempo ich niszczenia erozyjno-denudacyjnego, dlatego 

krawędzie tektoniczne odznaczają się niewyrównanym przebiegiem. 

 

 

 

 



1.15. Zrębowe Pagóry Lędzińskie 

 

Zrębowe Pagóry Lędzińskie są położone na południowy-zachód od Zrębowych 

Pagórów Imielińskich - granicę między regionami stanowi wyraźne obniżenie w okolicy Gaci 

(260 m n.p.m.). Pagóry Lędzińskie są daleko wysunięte w obręb Kotliny Oświęcimskiej -  

kulminują na wysokości 305 m n.p.m., więc wyraźnie odcinają się od jej regionów - Kotliny 

Mlecznej (250 m n.p.m.) i Równiny Gostyni. Zręby są zbudowane z utworów triasowych i 

karbońskich, i wystają spod grubej pokrywy ilastych utworów miocenu. 

 

1.16. Rów Chrzanowski 

 

Rów Chrzanowski (Kotlina Chrzanowska) jest wyraźnym obniżeniem o 

równoleżnikowym przebiegu, wyścielonym utworami miocenu i plejstocenu. Do 

województwa śląskiego należy zachodnia, mniejsza część regionu, którą przecina z północy 

na południe dolina Przemszy. Wyrównane dno Rowu Chrzanowskiego stanowi równina 

sandrowa o wysokości 250-260 m n.p.m. Od północy ograniczają ją Zrębowe Pagóry 

Imielińskie, a od południa Zrębowe Pagóry Libiąskie. 

 

1.17. Zrębowe Pagóry Libiąskie 

 

Zrębowe Pagóry Libiąskie stanowią, zgodnie z nazwą, pas zrębów wyniesionych 

wysoko (kilkadziesiąt metrów) nad przyległe obniżenia – Kotlinę Oświęcimską na południu i 

Rów Chrzanowski na północy. Do województwa śląskiego należy niewielka, najbardziej na 

zachód wysunięta część regionu, czyli zrębowy pagór w Chełmie Śląskim, na prawym brzegu 

Przemszy. Kulminację wzniesienia budują węglanowe skały triasu, a podstawę utwory 

karbonu górnego. 

 

2. Wyżyna Krakowska 

 

Wyżyna Krakowska jest makroregionem Wyżyny Śląsko – Krakowskiej - nazywana 

jest także Jurą Polską lub Jurą Krakowską. Obszar Wyżyny budują w większości wapienie 

górnej jury zapadające monoklinalnie na północny-wschód. Najbardziej rozpoznawalną cechą 

krajobrazu są skałki i wzgórza ostańcowe zbudowane z silnie skrasowiałych wapieni 



skalistych, górujące nad falistą powierzchnią degradacyjną utworzoną w obrębie wapieni 

płytowych. Wzdłuż dyslokacji będzińsko krakowskiej Wyżyna Krakowska jest dzielona na 

dwie części - do województwa śląskiego należy jej północny mezoregion – Wyżyna 

Krakowska Północna. 

 

2.1. Wyżyna Krakowska Północna 

 

Wyżyna Krakowska Północna stanowi większą część Wyżyny Krakowskiej. Do 

województwa śląskiego należy obszar położony na północ od Bramy Wolbromskiej, czyli 

dwie Wyżyny - Częstochowska i Wieluńska.  

 

2.2. Wyżyna Wieluńska 

 

Wyżyna Wieluńska jest najbardziej na północ wysuniętym regionem Wyżyny 

Krakowskiej Północnej. W granicach województwa śląskiego znajduje się południowy 

subregion Wyżyny Wieluńskiej i niewielki fragment subregionu północnego. Pod względem 

geologicznym jest to pochylona ku północo-wschodowi płyta wapieni górnej jury, przy czym 

mezozoiczne podłoże ma nieliczne wychodnie ze względu na przykrycie osadami 

plejstoceńskimi. Wyżyna Wieluńska rozciąga się między mstowskim przełomem Warty a 

okolicami Parzymiechów i odznacza się wysokościami nietypowymi dla obszarów 

wyżynnych – mieszczą się one głównie w przedziale 220 -280 m n.p.m. Kuesta górnojurajska 

jest ogólnie słabo wyrażona, obniżając się stopniowo w kierunku północno-zachodnim – w 

okolicach Kłobucka ma około 35 m wysokości. Słabo widoczny jest także krajobraz krasowy, 

ale rozpoznano liczne miejsca występowania krasu kopalnego. Silnie skrasowiałe są Pagóry 

Kłobuckie, wznoszące się ponad poziom zasypania z okresu zlodowacenia Odry. W północnej 

części Wyżyny Wieluńskiej, na Wysoczyźnie Działoszyńsko-Lindowskiej znajduje się 

jaskinia Szachownica utworzona przez wody wypływające z lądolodu.  

 

2.3. Płaskowyże Częstochowskie 

 

Płaskowyże Częstochowskie(nazywane też Wyżyną Częstochowską) stanowi 

centralną część Wyżyny Krakowskiej Północnej. Jego podłoże jest zbudowane z różnych 

odmian wapieni górnojurajskich – wapieni skalistych, płytowych i uławiconych, ułożonych 

monoklinalnie i zapadających pod ogólnie niewielkim kątem ku północnemu-wschodowi. 



Monoklina jest pocięta uskokami, w rzeźbie zaznaczają się szczególnie struktury o 

równoleżnikowym przebiegu np. Rów Pilicy. Skały starszego podłoża różnią się odpornością 

na czynniki niszczące, co zadecydowało o charakterystycznej rzeźbie regionu – z twardych 

wapieni skalistych zbudowane są tzw. skałki i ostańcowe wzgórza (wypreparowane 

biohermy), natomiast wyrównaną lub lekko falistą wierzchowinę (390 – 460 m n.p.m.) budują 

bardziej podatne na niszczenie wapienie płytowe. Spłaszczenia wierzchowinowe uważane są 

za powierzchnie zrównania – ich wiek, początkowo określany na paleogeński, obecnie 

częściej jest wiązany z neogeńskim okresem degradacyjnym.  

 

Rys.2 Krajobraz Płaskowzgórza Częstochowskiego w okolicach Ogrodzieńca (fot. R. Dulias) 
 

Najwyższe wzniesienie na Płaskowzgórzu Częstochowskim to Góra Aleksandra 

Janowskiego w gminie Ogrodzieniec – 504 m n.p.m. Zachodnią granicę regionu stanowi 

wyraźny próg strukturalny (kuesta) o wysokości sięgającej 70 – 100 m. Jest on 

rozczłonkowany dolinami, w tym doliną górnej Warty, i ma zatokowy przebieg. Góry - 

świadki na przedpolu progu są już położone na obszarze Wyżyny Śląskiej. Wschodnią granicę 

Płaskowzgórza stanowi stok denudacyjny, dość stromy i rozcinany dolinami Pilicy, Krztyni, 

Białki, Wiercicy. Wyróżniającą cechą Płaskowzgórza Częstochowskiego jest występowanie 

zjawisk krasowych. Liczne jaskinie występują w okolicach Ryczowa, Podlesic, Potoku 

Złotego, Trzebniowa, Olsztyna. Ze źródeł krasowych u podnóża kuesty biorą początek Warta  



i Czarna Przemsza, w Potoku Złotym ma swoje źródła Wiercica, w Siamoszycach – Krztynia, 

w Zdowie – Białka Zdowska, w Pilicy - Pilica. Charakterystyczną cechą rzeźby są także 

liczne suche doliny, regionalnie nazywane wodącymi,  gdyż prowadzą wody jedynie 

okresowo, w czasie deszczy i roztopów. Większa część Płaskowzgórza Częstochowskiego 

nigdy nie była w zasięgu lądolodów plejstoceńskich stanowiąc tzw. oazę śródlodową – nie 

mniej jej powierzchnia została zasypana piaskami przez wody wypływające z lobów 

lodowcowych przylegających do Płaskowzgórza od wschodu i zachodu. Północną część 

regionu, po okolice Olsztyna objął lądolód Odry, pozostawiając ślad w postaci form 

czołowomorenowych, glin zwałowych oraz ogładzonych skałek – mutonów, z najbardziej 

charakterystycznym mutonem Gór Towarnych na czele. Pod koniec zlodowacenia Odry rzeka 

Warta wytworzyła przełom epigenetyczno-przelewowy pomiędzy Częstochową a Mstowem. 

 

3. Wyżyna Miechowska 

 

Wyżyna Miechowska jest makroregionem Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Do województwa 

śląskiego należy jedynie niewielka jej część na terenie gminy Żarnowiec. Jest to strefa 

niewyraźnej granicy między Wyżyną Miechowską Północną a Wyżyną Miechowską 

Południową, dokładniej między Płaskowyżem Jędrzejowskim a Wyżyną Miechowską. 

Podłoże jest tu zbudowane głównie z margli górnej kredy z pokrywą lessów o zróżnicowanej 

miąższości. W rzeźbie zaznaczają się połogie garby o wysokości 310-340 m n.p.m.. 

 

Bibliografia 

 

Dulias R., Hibszer A. 2004. Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo 

kulturowe. Wyd. Kubajak, Krzeszowice. 

Dylikowa A. 1973. Geografia Polski. Krainy geograficzne. Państwowe Zakłady Wydawnictw 

Szkolnych, Warszawa. 

Gilewska S. 1972. Wyżyny Śląsko-Małopolskie. [w:] M. Klimaszewski (red.). Geomorfologia 

Polski, t. 1. Góry i wyżyny. PWN, Warszawa.  

Gilewska S. 1986. Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, 58 

(1-2): 16-40. 

Gilewska S. 1999.  Rzeźba. [w:] L. Starkel (red.). Geografia Polski. Środowisko 

przyrodnicze. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 



Karaś-Brzozowska C. 1960. Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. Biul. Komitetu do Spraw GOP PAN, nr 37, Warszawa. 

Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. 

Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Lewandowski J. 2011. „Jurajska Oaza Śródlodowa” w świetle badań ostatniego półwiecza. 

Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 11: 732 - 738. 

Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski, 1:500 000, (red. L. Starkel), IGiPZ PAN, 

Kraków, 1982. 

Richling A., Ostaszewska K. 2005. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa. 

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) 2008. Współczesne przemiany 

rzeźby Polski. Stow. Geomorfologów Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków.   

Szaflarski J. 1955. Zarys rozwoju ukształtowania Wyżyny Śląskiej. [w:] A. Wrzosek (red.) 

Górny Śląsk. Prace i materiały graficzne. Wyd. Literackie, Kraków. 

Tyc A. 2001. Najciekawsze obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd. Zespół Parków Krajobrazowych województwa śląskiego, Dąbrowa Górnicza. 

 

Źródła on-line 

 

Przyroda Województwa Śląskiego: http://www.przyroda.katowice.pl/  

Regiony fizycznogeograficzne: 

http://www.geosilesia.us.edu.pl/407,regiony_fizycznogeograficzne.html 



dr hab. Jolanta Burda 

Zapadlisko przedkarpackie 

 

Zapadlisko przedkarpackie stanowi część wielkiego basenu sedymentacyjnego 

(basen Paratetydy) powstałego na przedpolu nasuwających się ku północy Karpat. Jest 

typowym rowem przedgórskim, wypełnionym przez osady syn- i postorogeniczne, którego 

powstanie było związane z mioceńską ewolucją łuku orogenicznego Karpat zewnętrznych 

(Krzywiec, 2006). Na zachodzie zapadlisko łączy się z alpejskim basenem molasowym, a na 

wschodzie z basenem przedgórskim Bałkanidów (Rys. 1).  

 

Rys. 1. Lokalizacja zapadliska przedkarpackiego (wg Krzywiec 1997). 
 

Jest najmłodszą jednostką alpejską występującą na obszarze Polski, gdzie rozciąga 

się na długości około 300 km i szerokości do 100 km. 



 

Fot. 1. Widok na zapadlisko przedkarpackie z góry Żar (761 m n.p.m.) w Beskidzie Małym. 
 

Zapadlisko jest wypełnione dolno- i środkowomioceńskimi osadami molasowymi o 

miąższości do 3 km na obszarze Polski i do 5 km na Ukrainie (Oszczypko i in. 2006). Pod 

względem litologicznym, petrograficznym, a szczególnie facjalnym skały zbiornikowe 

miocenu są bardzo zróżnicowane. Podłoże zapadliska jest zbudowane ze skał platformy 

epiwaryscyjskiej oraz jej permsko-mezozoicznej pokrywy. Głębokość podłoża 

platformowego w zapadlisku waha się od kilkuset metrów do 3500 m (Oszczypko i in., 2005). 

Na zachodzie pod miocenem zapadliska przedkarpackiego występują skały niecki 

górnośląskiej, w części środkowej – skały niecki miechowskiej, a na wschodzie – zrębu 

dolnego Sanu (Stupnicka 1997). Północna granica zapadliska jest erozyjna, natomiast granica 

południowa ma charakter tektoniczny. Wyznaczona jest przez czoło Karpat zewnętrznych, 

które w całości są płasko nasunięte na mioceńskie osady zapadliska przedkarpackiego 

(Oszczypko 2006). 

W zapadlisku przedkarpackim  wyróżnia się część zewnętrzną, leżącą na północ od 

Karpat, oraz część wewnętrzną ukrytą pod nasuniętymi Karpatami (Ney i in. 1974). Strefa 

zewnętrzna, obejmująca obszar obecnego zapadliska, wypełniona jest środkowomioceńskimi 



osadami morskimi (baden i sarmat). Jej szerokość na terytorium Polski waha się od 30 - 40 

km na zachodzie do 90 km na wschodzie (Fot. 1). Wewnętrzną, zlokalizowaną pod 

płaszczowinami karpackimi część zapadliska wypełniają wczesnomioceńskie osady lądowe 

oraz środkowomioceńskie osady powstałe w środowisku morskim (Oszczypko i Tomaś 1985; 

Oszczypko 2004, 2006; Oszczypko i in. 2006). 

 

1. Litostratygrafia utworów miocenu 

 

Poczatek mioceńskiej sedymentacji molasowej w zapadlisku przedkarpackim wiąże 

się z zakończeniem sedymentacji fliszowej oraz fałdowaniem Karpat zewnętrznych. Utwory 

mioceńskie polskiej części zapadliska przedkarpackiego charakteryzują się znaczną 

zmiennością facjalną, co sprzyjało powstawaniu licznych lokalnych wydzieleń i utrudniało 

korelację stratygraficzną poszczególnych ogniw. Na podstawie prowadzonych w ostatnich 

latach badań nanoplanktonu wapiennego podzielono miocen zapadliska przedkarpackiego na 

10 nanozon (Rys. 2; Garecka i Olszewska 1997; Garecka i Jugowiec 1999; Oszczypko 2006). 

Sekwencję stratygraficzną rozpoczyna powstała na przełomie oligocenu i miocenu formacja z 

Zawoi (Moryc 2005; Rys. 2) reprezentowana przez serię zlepieńców przechodzących w 

szelfowe mułowce. Spąg formacji leży bezpośrednio na zerodowanych skałach podłoża 

podpaleogeńskiego. Ku północy osady te przechodzą w morskie, szarozielone iłowce formacji 

z Zebrzydowic (nanozona NN1 i NN2), odzwierciedlające postępującą ingresję basenu 

przedgórskiego (Oszczypko 2006). Kolejne ogniwa datowane na ottnang stanowią skały 

zaliczane do formacji z Suchej i formacji z Zamarskich (Buła i Jura 1983; Oszczypko 1998). 

Jest to seria olistostromowa, złożona z mniejszych lub większych olistolitów bądź też z 

grubych płatów fliszu karpackiego, zsuniętych z górorworu Karpat do tworzącego się na 

przedpolu zbiornika mioceńskiego, zawierająca nanoplankton zony NN4 (Rys. 2). Skały 

obydwu formacji stanowią materiał płaszczowiny śląskiej i podśląskiej. Formacja z 

Zamarskich występuje w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego (rejon Cieszyna). Jej 

miąższość waha się w granicach 25-150 metrów i jest znacznie mniejsza w porównaniu z 

osadami z formacji z Suchej (260 – 370 m), które pokrywają pozostałą część zapadliska 

(Oszczypko 2006). W późniejszym okresie, wewnętrzna część zapadliska podlegała 

intensywnej subsydencji. Powstawały serie gruboklastycznych osadów formacji 

stryszawskiej. W górę profilu zlepieńce przechodzą w iłowce i mułowce z przewarstwieniami 

gruboziarnistych piaskowców i zlepieńców. Są to osady stożków aluwialnych, pochodzące 



zarówno z brzegu Karpat jak i z wyniesionych fragmentów platformy. Całkowita miąższość 

tej formacji wynosi od 360 do 566 m (Oszczypko 2006). Po sedymentacji formacji 

stryszawskiej został wypiętrzony grzbiet cieszyńsko-sławkowski (Rys. 2), który następnie 

podlegał erozji (Oszczypko 2006). Po północnej stronie grzbietu, zaczął rozwijać się system 

rowów, znany jako paleodolina bludowicko-skoczowska (Oszczypko i Lucińska-Anczkiewicz 

2000). Obniżająca się paleodolina była najpierw zasypywana utworami zboczowymi, a 

później przybrzeżnymi zlepieńcami dębowieckimi o miąższość w granicach 40 – 100 m (Rys. 

2). Są to ławice zlepieńców oraz skał pelitowych rozdzielone grubo- i średnioziarnistymi 

piaskowcami. Zlepieńce dębowieckie łącznie z formacją stryszawską, formacją z Suchej i 

formacją z Zamarskich zaliczane są do nanozony NN4 (Rys. 2).  

 

Rys. 2. Schemat litostratygraficzny osadów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego (Oszczypko 

1999, 2006). K - karpat, EB – wczesny baden, LB – późny baden, S – sarmat, Pa - panon 

 

Następnym ogniwem są morskie osady ilasto-piaszczyste należące do formacji ze 

Skawiny, obejmującą górną część wczesnego i dolną część późnego badenu (NN4/NN5). W 

części SW zapadliska osiąga ona miąższość do 1000 km, na pozostałym obszarze 30-40 km. 

W NE części zapadliska odpowiednikiem formacji ze Skawiny są warstwy baranowskie lub 

formacja z Pińczowa.  



Wyżej w profilu występują ewaporaty, będące głównym poziomem korelacyjnym 

zapadliska. Zaliczane do późnego badenu (NN6) ewaporaty należą do formacji z Wieliczki i 

formacji z Krzyżanowic (Rys. 2). Formacja z Wieliczki (rozwinięta w facji chlorkowej) to 

głównie sole kamienne, iłowce, mułowce, gipsy i anhydryty, osiagajace maksymalną 

miąższość pomiędzy Wieliczką i Tarnowem (70 – 110 m). Natomiast formacja z 

Krzyżanowic (rozwinięta w facji siarczanowej) reprezentowana jest głównie przez gipsy, 

anhydryty, wapienie płonne i siarkonośne, o łącznej miąższości w granicach 10 – 20 m w 

środkowej części zbiornika, natomiast w części peryferyjnej dochodzącej do 60 m (Peryt 

2006). W polskiej części zapadliska przedkarpackiego ewaporaty badeńskie występują 

począwszy od rejonu Rybnik-Żory-Orzesze na zachodzie aż do Przemyśla na wschodzie. 

Charakteryzują się regularnym układem facji. Osady chlorkowe zajmują najgłębszą, wąską 

część basenu ewaporatowego. Na obszarze województwa śląskiego basen z facją chlorkową 

zajmował około 70 km2, przechodząc we wszystkich kierunkach w pole facji siarczanowej.  

Nad ewaporatami osadziły się serie iłowców z przeławiceniami piaszczystymi i 

marglistymi (warstwy chodenickie). Są to głównie iłowce margliste z warstwami mułowców i 

słabo zwięzłych piaskowców z charakterystycznymi wkładkami twardych margli 

dolomitycznych. Ponad nimi wydziela się ilasto-piaszczyste warstwy grabowieckie (Rys. 2), 

składające się z piaskowców, mułowców oraz iłowców. Spągowa, piaszczysta część tych 

warstw zwana jest lokalnie piaskami bogucickimi. Wymienione lokalne wydzielenia 

zaliczane są do formacji z Machowa odpowiadającej późnemu badenowi i sarmatowi (NN6/7 

i NN8/9; Oszczypko 2006). Na obszarze zapadliska przedkarpackiego, wzdłuż brzegu Karpat, 

występuje wąska strefa sfałdowanych utworów mioceńskich tworzących jednostkę zgłobicką i 

stebnicką. Jednostkę stebnicką budują molasowe osady dolnego i środkowego miocenu (od 

karpatu po sarmat), a jednostkę zgłobicką utwory badeńsko-sarmackie, analogiczne do tych ze 

strefy niesfałdowanej (Oszczypko 2006). 

 

2. Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska 

 

Powstanie zapadliska przedkarpackiego wiąże się z zakończeniem sedymentacji 

fliszowej, wypiętrzeniem i sfałdowaniem Karpat zewnętrznych, które było wynikiem kolizji 

między płytą europejską i terranami Alcapy i Tiszy-Dacii z końcem burdygału. 

Rozwój zapadliska rozpoczął się w trakcie fałdowania i stopniowego 

przemieszczania płaszczowin orogenu karpackiego ku północy. Średnia stopa ruchów 



nasuwczych w polskich karpatach zewnętrznych wynosiła 12 mm/rok (Oszczypko 2006). 

Przed czołem przesuwającej się pryzmy akrecyjnej utworzył się basen przedgórski. 

Subsydencja tektoniczna w zapadlisku przedkarpackim wynikała z obciążenia 

płaszczowinami karpackimi i z ugięcia związanego z procesami subdukcyjnymi (Oszczypko 

2006).  W początkowym etapie w basenie osadzały się gruboklastyczne osady lądowe i osady 

płytkomorskie. W miocenie środkowym (baden-sarmat) w basenie istniało morze 

(Paratetyda), w którym osadziło się od kilkuset (na północy) do ponad 2 000 m (na południu) 

osadów mułowcowo-ilastych, dostarczanych od strony wypiętrzanych i stopniowo 

denudowanych Karpat jak również z utworów platformowych przedpola. W strefach licznych 

zatok i lagun powstawały osady terygeniczne oraz ewaporaty. Morze mioceńskie stopniowo 

zanikło pod koniec sarmatu, a omawiany obszar uległ wypiętrzeniu i  intensywnej denudacji. 

 

3. Definicje 

 

Zapadlisko tektoniczne — rozległe obniżenie, którego wypełnienie oddzielone jest 

niezgodnością od podłoża, często ograniczone od otoczenia przez uskoki lub fleksury.  

Płaszczowina — znaczny rozmiarami (dziesiątki kilometrów) zespół skał przemieszczony na 

odległość co najmniej kilku kilometrów ponad powierzchnią regionalnego nasunięcia lub 

niskokątowego uskoku normalnego. 

Pokrywa platformowa — górna część platformy kontynentalnej, zbudowana z płasko 

leżących, co najwyżej umiarkowanie zdeformowanych warstw skał osadowych. 

Basen sedymentacyjny — rozległy fragment skorupy, który podlega na ogół długotrwałej 

subsydencji, przeważnie uwarunkowanej tektonicznie, umożliwiającej akumulację 

wypełniających go osadów 

Molasa – osady okruchowe utworzone w obrębie rowu przedgórskiego, których źródłem jest 

erodowany łańcuch górski. 
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dr Jolanta Pełka Gościniak 

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, regiony fizycznogeograficzne

 

Biorąc pod uwagę podział fizycznogeograficzny J. Kondrackiego (2002) południowa 

część województwa śląskiego znajduje si

podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), do której nale

Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) i Beskidy Zachodnie (513.4

wyróżnia się mezoregiony –

Żywiecką (513.46), Beskid Mały (513.47), Beskid Makowski (513.48) oraz Beskid 

(513.51) (rys. 1, tab. 1). 

Tabela 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna południowej części województwa śląskiego (wg 

 

1. 513.3 Pogórze Zachodniobeskidzkie

 

W województwie 

Zachodniobeskidzkiego - Pog

szerokości od około 15 km w okolicach Cieszyna na zachodzie do około 5 km w okolicach 

trzne Karpaty Zachodnie, regiony fizycznogeograficzne

 podział fizycznogeograficzny J. Kondrackiego (2002) południowa 

skiego znajduje się w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie (51), 

trzne Karpaty Zachodnie (513), do której należą dwa makroregiony: 

Zachodniobeskidzkie (513.3) i Beskidy Zachodnie (513.4-5). W ich obr

– Pogórze Śląskie (513.32), Beskid Śląski (513.45), Kotlin

 (513.46), Beskid Mały (513.47), Beskid Makowski (513.48) oraz Beskid 

Tabela 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna południowej części województwa śląskiego (wg 
Kondrackiego 2002). 

.3 Pogórze Zachodniobeskidzkie 

śląskim znajduje się zachodnia cz

Pogórze Śląskie (513.32). Rozciąga się ono w

ci od około 15 km w okolicach Cieszyna na zachodzie do około 5 km w okolicach 

trzne Karpaty Zachodnie, regiony fizycznogeograficzne 

 podział fizycznogeograficzny J. Kondrackiego (2002) południowa 

bie prowincji Karpaty Zachodnie (51), 

 dwa makroregiony: 

5). W ich obrębie 

ski (513.45), Kotlinę 

 (513.46), Beskid Mały (513.47), Beskid Makowski (513.48) oraz Beskid Żywiecki 

 

Tabela 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna południowej części województwa śląskiego (wg 

 zachodnia część Pogórza 

 ono wąskim pasem o 

ci od około 15 km w okolicach Cieszyna na zachodzie do około 5 km w okolicach 



Wilamowic na wschodzie. Zbudowane jest ze skał fliszowych, należących do płaszczowiny 

cieszyńskiej oraz jednostek – podśląskiej i zewnętrznej, w skład których wchodzą głównie 

mało odporne łupki. Lokalnie występują bardziej odporne piaskowce, wapienie cieszyńskie 

oraz skały wulkaniczne – cieszynity. Mała odporność skał podłoża zdecydowała o 

stosunkowo niewielkich wysokościach bezwzględnych - Pogórze Śląskie wznosi się od około 

521 m n. p. m (Jasieniowa). na południu w okolicach Goleszowa do około 280-300 m n.p.m. 

na północy na granicy z Kotliną Oświęcimską. Falistą powierzchnię pogórza o długich 

wypukło- wklęsłych stokach i rozległych oraz długich wierzchowinach urozmaicają wyższe 

wzgórza zbudowane z odpornych piaskowców i wapieni. Przez Pogórze Śląskie przebiega 

linia maksymalnego zasięgu zlodowacenia południowopolskiego (sanu). Zatem starsze 

podłoże zostało przykryte żwirami karpackimi i osadami polodowcowymi. Liczne są tu głazy 

narzutowe. Południkowo przebiegające doliny rzeczne dzielą pogórze na mniejsze części, 

nazywane działami. Doliny rzek są raczej szerokie, ale mają stosunkowo strome zbocza, ich 

głębokości nie przekraczają 50 m. Charakterystycznymi elementami rzeźby są też stożki 

napływowe tworzone przez rzeki wypływające z gór na bardziej równinne tereny. Miejscami, 

na obszarach z pokrywą utworów przypominających lessy, występują wąwozy.  

 

Fot. 1. Siodło pod Klimczokiem – na dalszym planie po prawej widoczna Kotlina Żywiecka i Beskid 
Żywiecki z Pilskiem (fot. J. Pełka-Gościniak). 



 

Rysunek 1 Rys. 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna południowej części województwa śląskiego 
(wg Kondrackiego 2002): 513.3 POGÓRZE ZACHODNIOBESKIDZKIE: 513.32 Pogórze Śląskie; 513.4-5 

BESKIDY ZACHODNIE: 513.45 Beskid Śląski,  513.46 Kotlina Żywiecka, 513.47 Bes Beskid Mały, 
513.48 Beskid Makowski , 513.51 Beskid Żywiecki. 

 

 



2. 513.4-5 Beskidy Zachodnie 

 

Makroregion Beskidy Zachodnie (513.4-5) jest największym regionem 

Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Góry te zbudowane są głównie z różnych rodzajów 

piaskowców, a ich wysokości mieszczą się w granicach 700-1534,1 m n.p.m). Beskidy 

Zachodnie obejmują następujące mezoregiony: Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid 

Makowski, Beskid Żywiecki i Kotlina Żywiecka. 

Beskid Śląski (513.45) rozpościera się pomiędzy doliną Olzy na zachodzie i Bramą 

Wilkowicką na wschodzie. Ku północy opada wysokim (około 500 m) progiem o charakterze 

denudacyjnym (twardzielowym) ku Pogórzu Śląskiemu. Tworzą go południkowe pasma 

górskie: Stożka i  Czantorii oraz Klimczoka i Baraniej Góry, rozdzielone doliną Wisły. 

Najwyższymi szczytami są Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Barania Góra (1220 m n.p.m.), 

Malinowska Skała (1152 m n.p.m.), Klimczok (1117 m n.p.m.), Wielka Czantoria (995 m 

n.p.m.), Kiczory (990 m n.p.m.) i Stożek (978 m n. p. m.). Beskid Śląski zbudowany jest z 

utworów fliszowych- łupków i piaskowców, głównie godulskich i lgockich płaszczowiny 

śląskiej. Cechuje je monoklinalne ułożenie warstw skalnych. Budowa geologiczna sprzyja 

występowaniu ruchów masowych. Procesy osuwania zachodzą zwłaszcza na stokach 

południowych. Dla Beskidu Śląskiego typowe są strome, często skaliste zbocza, łagodne, 

zaokrąglone wierzchowiny i głęboko wcięte, wąskie doliny, często o założeniu tektonicznym. 

Na stokach widoczna jest schodowa struktura rzeźby. W korytach rzek widoczne są progi i 

wodospady. .W obrębie partii szczytowych mogą występować skałki – bloki skalne na kształt 

murów skalnych, grzybów i ambon (np. Malinowska Skała). Liczne są jaskinie szczelinowe i 

warstwowe we fliszu. Do najciekawszych jaskiń osuwiskowych należą Jaskinia Miechowska, 

Jaskinia w Trzech Kopcach, Lodowa i Malinowska.  

Beskid Mały (513.47) pod względem geologicznym stanowi przedłużenie Beskidu 

Śląskiego, od którego oddzielony jest Bramą Wilkowicką. Zbudowany jest głównie z 

gruboławicowych piaskowców godulskich, jego grzbiety są wąskie, a lokalnie skaliste. 

Największymi wzniesieniami są Czupel (933 m n.p.m.) i Łamana Skała (929 m n. p. m). 

Wysokości względne są tu duże, gdyż dochodzą do 500 m. Rzeźbę urozmaicają skałki, które 

związane są z wychodniami skał bardziej odpornych. Występują m.in. na Łamanej Skale. 

Soła dzieli zwarte, równoleżnikowe pasmo Beskidu Małego na dwie części: grupę Magurki i 

grupę Łamanej Skały (Madohory), tworząc przełom strukturalny. W Beskidzie Małym 



występują jaskinie osuwiskowe np. Czarne Działy i erozyjno-wietrzeniowa - Jaskinia 

Komonieckiego. 

Beskid Makowski (513.48) zbudowany jest głównie z piaskowców magurskich z 

przewarstwieniami mniej odpornych łupków, co ma swoje przełożenie na rzeźbę terenu. 

Inwersyjne pasma Bąkowa (766 m n.p.m.) i Łoska (871 m n.p.m.) zbudowane są z 

piaskowców, podczas gdy doliny powstały w obrębie wąskich stref zbudowanych z łupków.  

Beskid Żywiecki (513.51) położony jest w najbardziej na południe wysuniętej części 

województwa śląskiego i zbudowany jest z najodporniejszych piaskowców magurskich. 

Budowa geologiczna sprzyja tu powstawaniu osuwisk. Beskid Żywiecki dzieli się na dwie 

grupy: Wielkiej Raczy (1236 m n.p.m.) i Pilska (1557 m n. p. m- kulminacja po stronie 

słowackiej, 1534,1 m n.p.m. po stronie polskiej – na jego stokach). Grupa Wielkiej Raczy ma 

widlasty układ i jest rozcięta głębokimi V-kształtnymi dolinkami o stromych zboczach. Grupa 

Pilska obejmuje, oprócz kopuły Pilska, grzbiet Lipowskiej – Romanki (1324, 1366 m n.p.m.). 

Układ grzbietów ma tu charakter rozrogu. Na Pilsku występuje piętro subalpejskie. Niektórzy 

naukowcy znajdują tu elementy rzeźby glacjalnej oraz gołoborza. 

Kotlina Żywiecka (513.46) tworzy trójkątne obniżenie śródgórskie o długości boku 

do 20 km. Jest to kotlina inwersyjna o założeniach tektonicznych. W sensie geologicznym 

stanowi okno tektoniczne, w którym odsłaniają się mało odporne łupki serii podląskiej i 

cieszyńskiej, podściełające gruboławicowe piaskowce płaszczowiny godulskiej. Przez kotlinę 

centralnie przepływa Soła, na której wybudowano zaporę w Tresnej i powstało Jezioro 

Żywieckie. 
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Joanna Pakuza 

Śluby jasnogórskie 

 

Napisane przez Prymasa Polski – kard. Stefana Wyszyńskiego, a odczytane przez bp. 

Michała Klepacza na Jasnej Górze śluby powstałe dla uczczenia trzechsetnej rocznicy Ślubów 

Lwowskich króla Jana Kazimierza. 

 

1. Tło historyczne 

 

W roku 1956 przypadało trzechset lecie złożenia przez Jana Kazimierza ślubów, 

jakie 1 kwietnia 1656 roku (w czasie trwania potopu szwedzkiego) we Lwowie odczytał przed 

obrazem Matki Bożej Łaskawej. Istniał zamysł, by rocznicę tę uczcić poprzez odnowienie 

królewskiego ślubowania. Tekst nowego ślubowania napisał 16 maja 1956 roku kard. Stefan 

Wyszyński, który przebywał wówczas w czwartym miejscu swego uwięzienia – tj. w 

klasztorze w Komańczy. Przekazał go na Jasną Górę za pośrednictwem Janiny Michalskiej. 

26 sierpnia – w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, w czasie Mszy, w której 

uczestniczyło około miliona wiernych, tekst ślubów odczytał – z upoważnienia papieża Piusa 

XII – bp Michał Klepacz, pełniący wówczas obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. 

Duchową obecność uwięzionego kard. Wyszyńskiego (który także odczytał w Komańczy tego 

dnia słowa ślubnej roty) symbolizował pusty fotel z herbem prymasowskim przyozdobiony 

wiązanką biało-czerwonych kwiatów.   

 

2. Przesłanie ślubów 

 

W tekście ślubów Prymas przypominał o wielowiekowej wierności narodu polskiego 

chrześcijańskiemu przesłaniu, dziękował za liczne dowody opieki Maryi obecne w historii 

Polski, ale także przepraszał za niedochowanie poprzednich „przyrzeczeń ojców”, zawartych 

w rocie Jana Kazimierza. W słowach ślubów Prymas przyrzekał kolejno: wierność 

Chrystusowi i Maryi w „życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”; strzeżenie 

daru łaski w duszach wiernych; obronę życia nienarodzonego, nierozerwalności małżeństwa, 

godności kobiety, ognisk domowych; umacnianie królowania Chrystusa w rodzinach, 

bronienie czci Imienia Bożego, katolickie wychowanie dzieci i młodzieży oraz chronienie ich 

przed zgorszeniem; przepajanie życia społecznego miłością i sprawiedliwością, 



podejmowanie walki z wadami narodowymi (lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, 

pijaństwo, rozwiązłość); pracowanie nad zdobywaniem cnót (m.in. sumienności, 

pracowitości); umacnianie nabożeństwa do Bogarodzicy i jej naśladowanie. 
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prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek 

Śląsk 

 

Śląsk (łac. Silesia, czes. Slezsko, niem. Schlesien) - region geograficzno-historyczny 

na południu Polski, istniejący jako pojęcie historyczne od epoki średniowiecza.  

 

1. Pochodzenie nazwy 

 

Nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie skąd wzięła się nazwa Śląsk. Już 

w epoce prahistorycznej był to obszar transgraniczny, na który przenikały różne wpływy 

kulturowe. Polski historyk i językoznawca, Władysław Semkowicz, wywodził nazwę od rzeki 

Ślęza (ewentualnie od góry Ślęży/Sobótki, będącej prastarym miejscem kultowym). 

Etymologicznie pochodzić miała od słowiańskiego słowa ślęg/śląg, oznaczającego wilgoć.  

 

Góra Ślęża w XIX wieku 



Tę interpretację powszechnie i później przyjmowali polscy historycy. W niemieckiej 

historiografii od XIX wieku mocno ugruntowana była inna hipoteza, autorstwa Johanna 

Gottloba Worbsa i Ignaza Imsiega, wywodząca nazwę Śląsk od germańskiego plemienia 

Silingów, przemieszczających się w okresie wędrówek ludów wzdłuż Odry. We współczesnej 

nauce zdania na temat pochodzenia nazwy Śląsk nadal są podzielone. Nadal można znaleźć 

zwolenników obydwu „historycznych” hipotez, powstają jednak także nowe, niekiedy o 

charakterze eklektycznym. Niemiecki historyk Norbert Conrads twierdzi, że nazwa pochodzi 

zapewne od dawnej nazwy góry Sobótka (Zobten), ale etymologia tego słowiańskiego słowa 

jest dla niego niejasna, wywodzi ją albo od słowiańskiego selo – mieszkanie, albo ślęgnąć – 

wilgotny, bądź od łacińskiej nazwy Ślęży - mons Silencii, mogącej nadać najpierw nazwę 

okolicy, a potem jego mieszkańcom. Conrads nie neguje przy tym możliwości wywodzenia 

nazwy góry Ślęża także od Silingów. Z kolei Jürgen Udolph, odrzucając obie skrajne 

interpretacje, nazwę Śląsk wywodzi nie ze słowiańskiego albo germańskiego dziedzictwa 

językowego, ale z indoeuropejskiego: przedrostka sil- (oznaczającego morze, jezioro, 

spokojną wodę, kraj bogaty w wodę) i końcówki – ing (często przechodzącej w –ąg, -ąża, -

ęza). Pojawiła się także interpretacja celtycka, wywodząca nazwę od góry Ślęży, ale jako 

solarnego ośrodka kultowego. Stąd nazwa całego Śląska nawiązywałaby do celtyckiego słowa 

sulis – słońce. 

 

2. Terytorium 

 

W czasach historycznych pojęcie Śląska funkcjonowało w dwóch interpretacjach: 

1. terytorialnej, jako obszaru lub kraju z wyodrębnionymi granicami; 2. wspólnoty kulturowej 

mieszkańców, z odrębnymi miejscami pamięci, zwyczajami i instytucjami. W tym pierwszym 

przypadku Śląsk postrzegany jest zazwyczaj jako kraj leżący nad górną i środkową Odrą z 

centralną rolą góry Ślęży. Poczucie spoistości tego terytorium ukształtowało się po 

przyłączeniu do państwa wczesnopiastowskiego i utworzeniu diecezji wrocławskiej z nowym 

centrum religijnym i społeczno-politycznym, jakim stał się Wrocław. Zwolennicy 

definiowania Śląska jako dzielnicy geograficzno-historycznej skupiali się najczęściej nad 

dyskusjami o granicach. Najwcześniej wytyczano je w oparciu o skąpe i nieprecyzyjne 

informacje na temat podziałów plemiennych. Oznaczało to pierwotnie identyfikację Śląska z 

grupą plemion wymienianych przez Geografa Bawarskiego i Thietmara: Dziadoszan, 

Trzebowian i Bobrzan, na zachodzie zasiedlających obszar później identyfikowany ze 



Śląskiem Dolnym; Ślężan, odnotowanych w części centralnej utożsamianej później z 

Śląskiem Środkowym; Opolanie, Golęszyców oraz może także Głubczyców/Lupiglaa(?), 

mieszkających na wschód od tzw. Przesieki Śląskiej, czyli na terytorium później nazywanym 

Górnym Śląskiem. Geograficznie granice wytyczały na południu pasma górskie Sudetów i 

części Karpat przedzielone Bramą Morawską, na zachodzie międzyrzecze Bobru i Nysy 

Łużyckiej, na północy Warta, Barycz i Prosna, a na wschodzie mało precyzyjnie rzeki: Warta, 

Przemsza, Brynica, Soła i Biała. 

 

Śląsk na mapie Orteliusza z XVI wieku 
 

Dokładniej granice Śląska wytyczyły późniejsze linie graniczne odnoszące się do 

podziałów administracyjnych: najpierw biskupstwa wrocławskiego (w granicach Śląska 

znajdowały się także niewielkie obszary biskupstw ołomunieckiego i praskiego), a potem 

księstw śląskich należących do potomków Władysława II Wygnańca z linii Piastów 

wrocławskich i opolsko-raciborskich oraz do książąt lennych innych rodów panujących, 

którzy pojawili się na Śląsku już po zhołdowaniu księstw śląskich przez władców czeskich 

(m.in. Podiebradowie, Wettynowie, Hohenzollernowie). 

 



3. Historia polityczna 

 

Od średniowiecza Śląsk znajdował się przez wiele wieków na skrzyżowaniu 

wpływów przede wszystkim trzech państw - Czech, Polski i Niemiec, a w konsekwencji  

podlegał wielu wpływom kulturowym, między innymi: czeskim, polskim, niemieckim, 

węgierskim, saksońskim, frankońskim, włoskim, czy żydowskim. Śląska identyfikacja była 

rezultatem pograniczności, stąd często przywoływany przykład pomostu/mostu, na którym 

krzyżowały się różnorakie wpływy: etniczne, narodowe i wyznaniowe. Ujmowano niekiedy 

również różnorodność kulturową Śląska szerzej, jako bądź epizod w starciu germańskiego 

Zachodu ze słowiańskim Wschodem, bądź część procesu kształtowania się między Zachodem 

a Wschodem Europy Środkowej (środkowo-wschodniej), gdzie łączenie różnych elementów 

kulturowych było powszechne.  

W średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym Śląsk uznawano za zwarty 

terytorialnie obszar. Ślady tej jedności odnajdujemy już w kronikach średniowiecznych 

(„Chronicon Polonorum”/”Kronika śląsko-polska”, powstałej w cysterskim klasztorze w 

Lubiążu; „Chronica principum Polonie” opracowanej w Brzegu)1. Używa się w nich obok 

odrębnych nazw księstw także ogólnego pojęcia Śląsk, oznaczającego oddzielną krainę 

historyczną. To pojęcie dodatkowo utrwaliło się, kiedy Śląsk stał się obok Czech, Moraw i 

Łużyc jedną z czterech części Korony św. Wacława. 

Śląsk jako odrębny kraj, uległ rozpadowi na początku XVIII wieku, po wojnach 

śląskich i wojnie siedmioletniej. Podział wytyczyły granice państwowe, najpierw między 

Prusami i Austrią, a w XX wieku między Niemcami, Czechosłowacją (Czechami) i Polską. 

Jedność terytorialna Śląska od tej pory zanikła. Pojawiły się nowe jednostki administracyjne, 

najpierw, do I wojny światowej, Śląsk Pruski i Śląsk Austriacki, a po traktacie wersalskim 

Śląsk Czechosłowacki, Śląsk Niemiecki i Śląsk Polski. Po II wojnie światowej Śląsk 

Niemiecki został prawie w całości przyłączony do państwa polskiego. 

Ciągłe przemieszczenia granic w okresie nowożytnym i najnowszym sprzyjały 

procesowi zmiany tożsamości mieszkańców Śląska w zależności od koniuktury politycznej. 

Już na przełomie wieków XII i XIII efektem aspiracji politycznych młodszej linii Piastów 

śląskich był stopniowo postępujący podział Śląska na część wschodnią z Opolem i 

Raciborzem oraz część środkową i zachodnią, której centrum nadal znajdowało się we 

Wrocławiu. Podział miał nie tylko charakter czysto administracyjny. Już w XVI brzeski 

                                                           
1 http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:13736 



humanista i topograf Barthel Stein zauważał również różnice językowe pomiędzy Śląskiem 

Dolnym i Górnym i dla tego drugiego ukuł już wtedy nazwę Polski Śląsk (Polonica Silesia). 

Upowszechnienie nazwy Górny Śląsk (Silesia Superior/Oberschlesien) nastąpiło jednak 

dopiero w XVI wieku, dzięki głogowskiemu humaniście i historiografowi Joachimowi 

Cureusowi, piszącemu w swoim dziele „Gentis Silesiae annales”2 o: Dolnym Śląsku (Silesia 

Inferior) i Górnym Śląsku (Silesia Superior). Ten podział nie zakłócał jednak w okresie 

nowożytnym poczucia śląskiej wspólnoty. Jej symbolami były instytucje ogólnośląskiej 

samorządności, stworzone na mocy przywileju wydanego przez Władysława Jagiellończyka 

w 1498 roku dla stanów śląskich: Zjazd Książąt (później Conventus Publicus), Trybunał 

Książęcy, urząd nadstarosty krajowego (później Urząd Zwierzchni), Komora Śląska. 

 

Śląsk na mapie z XVI wieku 
  

Poczucie jedności Śląska zanikło wraz z podziałem w XVIII wieku. W polskich 

dyskusjach politycznych XIX wieku, toczonych od Wiosny Ludów, utrwalono odmienne 

traktowanie zachodniego (Dolnego) Śląska i wschodniego (Górnego) Śląska. Ten drugi 

                                                           
2 http://www.sdl.org.pl/publication/11836 



wyodrębniano ze względów etnograficznych. Triumfowała polska myśl narodowa, w której 

granice Polski definiowano nie tylko w oparciu o podziały zaborowe, ale również etniczne, a 

więc wysuwano roszczenia do wszystkich ziem uznawanych za etnicznie polskie. Do tych 

ostatnich zaliczono  także Górny Śląsk (pruski) i Księstwo cieszyńskie (austriackie). Takie 

podejście głosił również niepodległościowy polski ruch socjalistyczny, gdzie akceptowano 

poglądy Bolesława Limanowskiego o konieczności „unarodowienia“ Górnoślązaków. Z tego 

powodu w pierwszych projektach granic Polski, które przedstawił Roman Dmowski w Paryżu 

jeszcze w 1917 roku, wymieniono osobno, oprócz ziem polskich w granicach sprzed 1772 

roku, także: Górny Śląsk oraz Śląsk Cieszyński. Po Konferencji Paryskiej konsekwencją 

arbitralnego podziału pruskiego Górnego Śląska i austriackiego Księstwa Cieszyńskiego było 

ukształtowanie się nowych nazw, wyraźnie odwołujących się do idei państw narodowych i 

zrywających z tradycją odrębności regionalnej Śląska. 

 

Śląsk na mapie Helwiga z XVII wieku 
  

Nazwę Polski Śląsk utożsamiano z wschodnią, mniejszą częścią historycznego 

Górnego Śląska, czyli używano go dla województwa śląskiego, mającego w przedwojennej 

Polsce status autonomiczny. Jednak polskie aspiracje polityczne sięgały nadal po inne części 



historycznego Górnego Śląska. Stąd upowszechnienie się jednocześnie nazw: Zaolzie, na 

określenie tej części Śląska Cieszyńskiego, który nie został włączony do Polski w 1920 roku 

(stało się tylko tak na krótko w latach 1938-1939) i Śląsk Opolski dla niemieckiej Prowincji 

Górnośląskiej (Provinz Oberschlesien), która po plebiscycie z 1921 roku pozostała wprawdzie 

w państwie niemieckim, ale zamieszkiwana była w dużej części przez ludność etnicznie 

polską. Jej przedstawiciele o polskiej świadomości narodowej byli aktywni politycznie i 

społecznie w ramach Związku Polaków w Niemczech, działającego pod znakiem „rodła”. 

Nazwa Czechosłowacki Śląsk (powiaty: Czeski Cieszyn, Frydek, Frysztat, Hulczyn, 

Biłowiec, Opawa, Karniów, Bruntal, Jesenik) stała się obiektem sporu polsko-

czechosłowackiego. W Polsce powszechnie zaczęto używać pojęcia Zaolzia (za graniczna 

rzeką Olzą, gdzie mieszkała polska mniejszość narodowa). Czesi odrzucali to określenie, 

stosując konsekwentnie dla wschodniej części Śląska Czechosłowackiego termin Cieszyńskie 

(Tešinsko). Podkreślali przy tym, że nie może to być synonimem Zaolzia, ponieważ obszar 

ten rozciąga się także na powiat frydecki, będący poza aspiracjami polskimi. 

Niemiecki Śląsk po I wojnie światowej dalej zajmował największą część 

historycznego Śląska. Podział Górnego Śląska traktowano w Rzeszy Niemieckiej jako 

niesprawiedliwy dyktat, a stworzona w 1919 roku nowa jednostka administracyjna – 

Prowincja Górnośląska - miała o tym fakcie stale przypominać. Niemiecki Śląsk scalono na 

powrót w 1938 roku, już w okresie rządów nazistowskich. W czasie II wojny światowej 

powrócono jednak po aneksji Polskiego i Czechosłowackiego Śląska do podziału na dwie 

prowincje (ze stolicami we Wrocławiu i w Katowicach). Po II wojnie światowej Niemiecki 

Śląsk przyłączono do Polski.  

W żadnym z państw komunistycznych nie starano się po 1945 roku wracać do 

historycznych granic Śląska. W Polsce tylko w latach 1945-1950 utrzymało się województwo 

nazwane śląskim (lub śląsko-dąbrowskim), jednak w swych granicach obejmujące tylko część 

wschodnią tego regionu. Następne reformy administracyjne w Polsce z lat 1950 i 1975 

całkowicie zerwały z historyczną tradycją nazewniczą, odwołując się w nazwach województw 

do miast – siedzib władz administracyjnych. Śląsk pozostał od tej pory aż do końca istnienia 

PRL tylko pojęciem historyczno-geograficznym. Podobnie stało się w Czechosłowacji, gdzie 

usunięto z map administracyjnych nazwę Śląsk, włączając dawny obszar Czechosłowackiego 

Śląska do kraju „północnomorawskiego”. 

 

 

 



4. Podziały etniczne w okresie nowożytnym i najnowszym 

 

Wraz z podziałami politycznymi , a także nasileniem się procesów migracyjnych w 

okresach nowożytnym i najnowszym, zarówno dobrowolnych, zazwyczaj motywowanych 

względami ekonomicznymi (Ostflucht, napływ ludności z Niemiec i Polski, osiedlającej się 

na Górnym Śląsku), jak i przymusowych (optanci po przesiedleniach po I wojnie światowej, 

wysiedleni i osadnicy po II wojnie światowej, poczucie wspólnoty Ślązaków zaczęło słabnąć, 

a nawet zanikać.  

Na wschodnim pruskim Śląsku w miejsce nazwy Ślązak (Schlesier) pojawiło się w 

XIX wieku określenie Górnoślązak (Oberschlesier), a na Śląsku Austriackim wyraźnie 

odróżniano już poddanych (potem obywateli) Cesarstwa Austriackiego (Slezan). Wszystkie te 

grupy podkreślały przy tym swoją odrębność regionalną od Dolnoślązaków (Niederschlesier), 

którzy z kolei zawsze używali w stosunku do samych siebie tylko pierwotnego terminu Ślązak 

(Schlesier). W ślad za tymi podziałami, zarówno politycznymi jak i etnicznymi, szło w 

drugiej połowie XIX wieku coraz częściej identyfikowanie narodowe Górnoślązaków jako 

Polaków, w odróżnieniu od mieszkających tutaj Niemców. Na Dolnym Śląsku niewielkie 

grupy polskojęzyczne nie odgrywały większej roli i tam ten proces nie miał wobec tego 

miejsca. W ten sposób w XX wieku stoczono walkę o „duszę Górnoślązaka”. Najbardziej 

konsekwentna była strona polska, uznającą Górnoślązaków po prostu za Polaków. Znacznie 

bardziej skomplikowany był ten proces po stronie niemieckiej. Opierając się na argumentach 

etnicznych (oddzielenia dialektu górnośląskiego przed ukształtowaniem się literackiego 

języka polskiego, stąd pojawiło się określenie wasserpolnisch) oraz historycznych (pruski i 

niemiecki lojalizm państwowy) budowano obraz Górnoślązaków jako grupy etnicznej 

stanowiącej część narodu niemieckiego o nieskrystalizowanej jeszcze świadomości 

narodowej. Z kolei w okresie rządów nazistowskich w Niemczech starano się uwiarygodnić 

tezę o niemieckości Górnoślązaków odwołując się do ideologii rasowej. W ten sposób jeszcze 

przed wybuchem wojny pojawiła się koncepcja włączenia do niemieckiej wspólnoty 

narodowościowej (Volksgemeinschaft) Ślązaków/Górnoślązaków, nazywanych jednak 

Schlonsaken/Oberschlesier, by nie używać zastrzeżonej dla Ślązaków niemieckich nazwy 

Schlesier.  



 

Wyniki ostatniego przed I wojną światową spisu ludności z 1910 roku nie zawierały kategorii 
"narodowość", ale "język ojczysty" 



W czasie II wojny światowej to nabywanie niemieckości przez Górnoślązaków grupę 

miało odbywać się za pomocą masowych wpisów na Niemiecką Listę Narodowościową 

(Deutsche Volksliste). 

Po II wojnie światowej na skutek wysiedleń na Śląsku pozostała tylko część 

Górnoślązaków, jako tzw. ludność rodzima (autochtoni), której bądź przywrócono po wojnie 

polskie obywatelstwo (po tzw. rehabilitacji osób zamieszkujących terytorium przedwojennego 

polskiego Śląska i wpisanych w czasie wojny na Niemiecką Listę Narodowościową, bądź 

nadano obywatelstwo polskie po raz pierwszy (po tzw. weryfikacji osób należących do 

przedwojennej mniejszości polskiej w Niemczech). Dzisiaj rodzimi mieszkańcy Górnego 

Śląska stanowią mniejszość na obszarze historycznego polskiego Górnego Śląska, chociaż 

bardzo żywotną pod względem kulturowym. Na Śląsku czeskim w ostatnich spisach 

powszechnych Ślązacy (Slezanie) występują także jako odrębna mniejszość. Na Śląsku 

Dolnym, na skutek wysiedleń, obszary przedwojennej Prowincji Śląskiej stały się terytorium 

etnicznie wyłącznie polskim, zamieszkiwanym przez osoby wysiedlone z polskich Kresów 

Wschodnich, bądź przesiedlone z Polski Centralnej. 

 

5. Śląsk częścią europejskiej wspólnoty kulturowej 

 

Śląsk w wymiarze kulturowym wydaje się obszarem typowym dla Europy 

Środkowej. Trudno dzisiaj postrzegać go jako integralną całość. Dzielą go przede wszystkim 

granice państwowe i administracyjne (większość historycznego Śląska znajduje się obecnie w 

granicach państwa polskiego w czterech województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i 

śląskim; dawny Czechosłowacki Śląsk obecnie znajduje się w strukturze dwóch krajów: 

ołomunieckiego (Ołomuniec) i północnomorawskiego (Ostrawa); niewielka część dawnego 

pruskiego Śląska należy dzisiaj w Niemczech do dwóch powiatów: Budziszyn i Görlitz). 

Bardzo widoczne są także skutki procesów migracyjnych i wysiedleń oraz przesiedleń po II 

wojnie światowej. Mamy wobec tego do czynienia na Śląsku z tak typowym w Europie 

środkowo-wschodniej rezultatem skrzyżowania historii (l’historire croisee). Ponieważ na 

Śląsku nie ma stabilnych granic, to trwa od wielu stuleci ciągły transfer kulturowy, 

sprzyjający pojawianiu się form hybrydalnych (wielojęzyczność, zmienność identyfikacji 

narodowych, eklektyczne dziedzictwo kulturowe, wieloznaczne miejsca pamięci), 

widocznych do dzisiaj.  



Identyfikowanie się większości mieszkańców z tak rozumianym regionem wychodzi 

poza znaną triadę: Europa - Państwa Narodowe – Regiony. Region hybrydalny nie jest 

zamknięty i homogeniczny, ale przeciwnie, otwarty i heterogeniczny. W tym wzorcu 

kulturowym zachowuje się elastyczność w kontaktach ze światem zewnętrznym (państwo 

narodowe, Europa). Dla naszego kontynentu skazanego na krzyżowanie się historii, a 

traktującej się jako oblężona twierdza, Śląsk jako region hybrydalny może być nową jakością. 

Z różnorodnym, ale wspólnym dla mieszkańców dziedzictwem kulturowym, zarówno w jego 

części zachodniej, mimo gwałtownego zerwania ciągłości historycznej po II wojnie 

światowej, jak i we wschodniej, gdzie ludność autochtoniczna niesie wzorce kulturowe często 

chętnie przyjmowane również przez napływających przybyszy. Fenomen Śląska polega na 

przetrwaniu wspólnoty kulturowej jego mieszkańców, mimo od dawna nie istniejących 

wspólnych instytucji oraz granic politycznych i administracyjnych. 
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Pojęcie etosu pojawiło si

Arystotelesa. Etos w jego rozumieniu jest wytworem społecznym, a nie naturalnym

czasach nowożytnych pojęcie etosu zostało spopularyzowane przez Maxa Webera, który w 

swej pracy o wpływie etyki protestanckiej na rozwój kapitali

podejście do tego problemu2. 

często posiada nieprecyzyjne, chocia

Śląski etos pracy: studium socjologiczne: 
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ba 

Śląski etos pracy 

cie etosu pojawiło się już w starożytnej Grecji i związane było z nazwiskiem 

Arystotelesa. Etos w jego rozumieniu jest wytworem społecznym, a nie naturalnym

cie etosu zostało spopularyzowane przez Maxa Webera, który w 

swej pracy o wpływie etyki protestanckiej na rozwój kapitalizmu pokazał nowe, dynamiczne 

. Współcześnie termin ten jest używany w ró

sto posiada nieprecyzyjne, chociaż zbliżone znaczenia.  
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zane było z nazwiskiem 

Arystotelesa. Etos w jego rozumieniu jest wytworem społecznym, a nie naturalnym1. W 

cie etosu zostało spopularyzowane przez Maxa Webera, który w 

zmu pokazał nowe, dynamiczne 

ywany w różnych naukach i 
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Na moralność jako konstytutywny element etosu zwracają uwagę przede wszystkim 

definicje filozoficzne i powstałe na gruncie katolickiej nauki społecznej. Termin ten odnosi 

się do pojęcia moralności i w sensie szerszym rozumienie etosu oznacza to samo co 

moralność, a w węższym znaczeniu moralność jest składnikiem etosu i pojmowana jest w 

sensie praktyki3. Z kolei socjolog - Maria Ossowska nie utożsamia etosu z moralnością, ale 

hierarchią wartości, o której mówi, że jest swoistym splotem wartości moralnych i 

pozamoralnych4. Wartość i system wartości  jest elementem konstytutywnym etosu 

najpowszechniej występującym. Definicje socjologiczne element wartości stawiają na jednym 

z naczelnych miejsc. W zaproponowanej przez Tomasza Szawiela definicji etosu wartości i 

ich hierarchia występują jako najistotniejszy element, dający się przełożyć na zachowania5. 

Często w koncepcjach i definicjach socjologicznych występuje powinnościowy element 

wartości6. Następny konstytutywny element etosu to normy i system normatywny. Normy i 

normatywny charakter etosu występują najczęściej w powiązaniu z wartościami etosowymi i 

stanowią jego uzupełnienie, nawet jeśli nie występują wprost w definicjach7. Są one 

niezbędne w badaniach nad etosem, ponieważ ich przestrzeganie świadczy o żywotności i 

trwaniu grup etosowych. W ślad za normami postępują zwykle sankcje za ich nie 

przestrzeganie. Wartości i normy mają praktyczny, a nie idealny charakter (element 

behawioralny). Przejawią się w działaniach i zachowaniach8. Podkreślana jest praktyka 

działania i wdrażanie wartości i norm w życiu codziennym. Istotny element, który występuje 

w wielu, chociaż nie we wszystkich definicjach, to podkreślenie, że etos ma charakter 

grupowy, a nie indywidualny9. Umieszczenie etosu i grup etosowych w szerszej 

makrostrukturze społecznej pozwala poznać otoczenie w jakim działa grupa etosowa. 

Zwracając uwagę na grupę trudno odciąć się zupełnie od jednostki. Jednostki bowiem jako 

członkowie grupy decydują o samym fakcie realizacji wartości i norm etosowych. Z 

powyższych rozważań wynika, że słowo „etos” mieści w sobie oprócz świadomościowych 

również powinnościowe (normatywne) oraz behawioralne komponenty. W takim właśnie 

znaczeniu zjawisko śląskiego etosu pracy będzie przeanalizowane poniżej. 

 

 

                                                           
3 J.Herbut: Etos. W: Leksykon filozofii klasycznej. Red. J.Herbut. Lublin 1997, s.174. 
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5 T.Szawiel: Etos. W: Encyklopedia Socjologii. Warszawa 1998, s.202. 
6 M.Ossowska: Ethos rycerski jego odmiany. Warszawa 1986, s.5- 6. 
7 J.Mariański: Etos pracy bezrobotnych. Lublin 1994, s.68. 
8 T.Szawiel: Etos..,s.202. 
9 M.Ossowska: Ethos rycerski...,s.5-6. 



1. Cechy konstytutywne śląskiego etosu pracy 

 

1.1. Wartości 

 

W społeczności śląskiej istniały trzy nadrzędne wartości: religia katolicka, rodzina i 

praca10. Z tych trzech wartości, wartość pracy była najistotniejsza do stworzenia grupy 

etosowej. Istotna była jakość pracy, która musiała być rzetelnie i solidnie wykonana. Wartości 

związane z pracą były nakazane i powinny być realizowane przez członków grupy. Rodzina 

odgrywała zasadniczą rolę w przekazywaniu najistotniejszych cech pracy. Oprócz rodziny 

ważne znaczenie miała grupa zawodowa, ściśle zresztą powiązana z grupą rodzinną ze 

względu na dziedziczenie zawodu.  Realizacja tego „rdzenia” wartości stanowiła czynnik 

identyfikacji jednostki z grupą etosową11. Wartość naczelna była wzmacniana przez wartości 

uzupełniające, które były jej atrybutami (solidność, rzetelność, dyscyplinę, posłuszeństwo, 

szacunek do przełożonych, dobrą organizację). Wykonywana praca, szczególnie praca 

górników była powiązana z wartościami religijnymi12. 

 

1.2. Normy 

 

Wykonywaniu pracy przez Ślązaków towarzyszyło szereg norm, które należało 

przestrzegać. Najistotniejsze związane były z solidnością i jakością wykonywanej pracy13. Te 

normy były przekazywane w tradycji  zawodowej i rodzinnej. Z normami wiązały się sankcje 

za ich nieprzestrzeganie. Zasadnicza przyczyna tych sankcji miała charakter egzystencjalny. 

Ponieważ większość mężczyzn pracowała w kopalni, złe wykonanie pracy groziło śmiercią. 

Sankcje grupy zawodowej dla osoby nierzetelnej i źle pracującej były więc rygorystyczne. 

Ściśle przestrzegana była norma uczciwości, nie tylko w życiu zawodowym i rodzinnym, ale 

również w sąsiedzkim i publicznym14. 

 

                                                           
10 I. Bukowska-Floreńska: Społeczno-kulturowe funkcje tradycji w społecznościach industrialnych 
Górnego Śląska. Katowice 1987; M.Błaszczyk-Wacławik: Miejsce i rola regionalnej kultury w 
procesach życia społecznego zbiorowości Górnego Śląska do roku 1945. W:  M.Błaszczak, 
W.Błasiak, T.Nawrocki: Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy. Kielce 1990. 
11 W.Mrozek: Rodzina górnicza. Katowice 1965, F.Adamski: Hutnik i jego rodzina. Katowice 1966. 
12 W.Świątkiewicz: Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. 
Katowice-Wrocław 1997, s.36-63. 
13 W.Mrozek: Rodzina...s.90-120; F.Adamski: Hutnik..., s.55-77. 
14 E.Kopeć: „My” i „oni” na Górnym Śląsku. (1918-1939). Katowice 1983, s.43-44. 



1.3. Zachowania, działania 

 

W śląskim etosie pracy zachowania i działania były jednym z ważnych elementów. 

Zachowania te dotyczyły wykonywanej przez mężczyzn pracy zawodowej, gdzie samo jej 

posiadanie było bardzo cenione15. Cenione wartości pracy jak solidność,  rzetelność i 

uczciwość były przekładane na zachowania. Rodzina była najistotniejszym przekaźnikiem 

zachowań. To tutaj dzieci były wdrażane do wykonywania pracy domowej, a chłopcy do 

wykonywania pracy zawodowej w związku z dziedziczeniem zawodu. Czynniki zewnętrzne i 

wewnętrzne wymuszały w działaniach i zachowaniach respektowanie wartości i norm 

etosowych. 

 

1.4. Społeczny charakter etosu 

 

Tradycyjny śląski etos pracy miał charakter społeczny. Był realizowany w grupie. 

Grupa wytwarzała wartości i grupa je przekazywała16. Związane to było z homogenicznością 

wyznaniową i zawodową grupy i  powodowało wytworzenie jednorodnego typu osobowości 

społecznej, charakterystycznej dla Ślązaków. Istotną rolę odgrywała tutaj grupa rodzinna, 

gdzie dokonywała się socjalizacja młodego pokolenia17. 

Analiza specyfiki konstytutywnych cech śląskiego etosu pracy pozwoliła na 

sformułowanie jego definicji: Śląski etos pracy to całokształt wartości i norm oraz działań i 

zachowań odnoszących się do wykonywanej przez Ślązaków pracy zawodowej i 

pozazawodowej. Nieodzownymi atrybutami tego etosu były: pracowitość, solidność, 

sumienność, uczciwość, dyscyplina, posłuszeństwo, szacunek do przełożonych, dobra 

organizacja. Cechy te wykształciły specyficzny typ mentalności społecznej (osobowości 

społecznej) i genetycznie były związane z wykonywaniem zawodu robotnika w przemyśle 

(najczęściej górnika i hutnika). W trakcie przekazu międzypokoleniowego zostały 

przekazane przez rodzinę następnym członkom pokolenia wykonującym już zróżnicowane 

zawody. Istotne w tym etosie było powiązanie pracy ze sferą rodzinną i religijną18. 

 

                                                           
15 E.Kopeć: „My” i „oni”...,s.41-45; W.Mrozek: Rodzina..., 41-90; F.Adamski: Hutnik..., s.55-77; 
I.Bukowska-Floreńska: Społeczno-kulturowe funkcje..., s.70-81. 
16 W.Mrozek: Rodzina.., s.41-90; F.Adamski: Hutnik..., s.55-77. 
17 E.Kopeć: „My i oni” ...; M. W. Wanatowicz: Ludność napływowa na Górnym Śląsku w latach 
1922-1939. Katowice 1982. 
18 U.Swadźba: Śląski etos pracy. Studium socjologiczne. Katowice 2001, s.46-47. 



2. Geneza i ewolucja śląskiego etosu pracy 

 

Druga połowa XIX wieku i początek XX był okresem formowania się śląskiego 

etosu pracy. Była to praca fizyczna, najczęściej górnika i hutnika. Na genezę etosu wpłynęły 

głównie trzy czynniki: relikty wiejskie tkwiące w śląskich społecznościach lokalnych (w tym 

chłopskich wzorów pracowitości), niemiecka etyka pracy oraz nauka i działalność Kościoła 

katolickiego19. Pierwszy z  nich miał charakter wewnętrzny, a dwa pozostałe zewnętrzny. 

Czynnik pierwszy oddziaływał ambiwalentnie, z jednej strony stymulująco, ponieważ 

przenoszono chłopskie wzory pracowitości i obyczajowości, z drugiej strony  oddziaływał 

hamująco, ponieważ praca na roli miała inny charakter niż praca w kopalni i hucie20. Z kolei 

czynnik zewnętrzny - niemieckie wzory pracy, wyrażał się w dyscyplinowaniu robotników, 

sankcjonowaniu ich, wymaganiu rzetelnej i sumiennej pracy21. Wpływ nauki Kościoła i 

praktyczna działalność duchowieństwa umacniały te wartości od strony religijnej. Robotnik 

był umiejscowiony w istniejącym porządku społecznym, a jego  powinnością była sumienna 

rzetelna praca22. W rezultacie stworzenia ram przestrzennych w postaci osiedli robotniczych, 

które zamieszkiwała ludność homogeniczna zawodowo i klasowo (robotnicy), etnicznie 

(ludność polska) i wyznaniowo (katolicy) wytworzyła się zbiorowość silnie zintegrowana 

wewnętrznie, której losy życiowe były podobne.  

W okresie dwudziestolecia międzywojennego mamy do czynienia z równocześnie 

występującymi dwoma zjawiskami związanymi ze śląskim etosem pracy. Z jednej strony jest 

to umocnienie się tradycyjnego etosu pracy w powiązaniu z wykonywaniem zawodów 

robotniczych, szczególnie górniczego. Z drugiej strony jest to zaznaczający się powolny 

proces odchodzenia od jednej z jego cech – wykonywania pracy robotnika i realizowanie 

pozostałych konstytutywnych jego wartości w trakcie wykonywania innych zawodów, w tym 

inteligenckich. Na procesy te miały wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników 

zewnętrznych należy zaliczyć: zmiany w strukturze społecznej i odmienność pracy Ślązaków, 

bezrobocie oraz mitologizację etosu pracy w literaturze i publicystyce. Do czynników 

wewnętrznych, przekaz rodzinny, zawodowy i lokalny23. 

Czynnikami zewnętrznymi umacniającymi etos było przyłączenie Górnego Śląska 

do Polski, który na tle reszty kraju był terenem specyficznym i odmiennym, 

                                                           
19 Ibidem, s. 51-62. 
20 J. Ligęza , M. Żywirska: Zarys kultury górniczej. Katowice 1964. 
21 F.Biały: Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych (1854- 1914). Katowice 1963. 
22 J.Wycisło: Model chrześcijańskiego robotnika górnośląskiego w końcu XIX wieku. Katowice 1991. 
23 U.Swadźba: Śląski etos…., s.64-78. 



przypominającym w swej strukturze gospodarczej i społecznej zindustrializowane tereny 

Europy Zachodniej. Ślązacy byli jednak grupą homogeniczną zawodowo i wykonywali 

zawody robotnicze. Konsekwencją tego była zmiana struktury społecznej na Górnym Śląsku, 

napływ inteligencji spoza Śląska i zajęcie przez nią stanowisk przeznaczonych dawniej dla 

Niemców24. Wpływ tego czynnika spowodował, że zadziałało prawo „socjologicznego tła”, 

czyli umocnienie się Ślązaków wokół własnych regionalnych wartości, których praca 

fizyczna była podstawą etosu społecznego. Bezrobocie, jako drugi ważny czynnik 

wpływający na etos pracy przyczynia się do jego umocnienia, a jednocześnie poprzez masowe 

bezrobocie, pokazuje brak zapotrzebowania na pracę. Trzecim czynnikiem była mitologizacja 

tego etosu, przypisywanie wykonywanej przez Ślązaków pracy nadzwyczajnych przymiotów, 

przyczyniająca się do znajomości wartości  śląskiego etosu pracy poza Śląskiem. Czynnikami 

wewnętrznymi wpływającymi na przekazywanie etosu była rodzina, w ramach której 

dokonywała się autorekrutacja i socjalizacja do zawodów robotniczych oraz środowisko 

zawodowe splecione najczęściej ze środowiskiem lokalnym.  

Wpływ tych czynników utrwalił konstytutywne cechy śląskiego etosu pracy, które 

zostały wytworzone już w okresie przed pierwszą wojną światową. Do cech tych należały:  

pracowitość, solidność, sumienność, uczciwość, dyscyplina, posłuszeństwo, szacunek do 

przełożonych, dobra organizacja. Cechy te były powiązane ze sferą rodzinną i religijną. 

Cechy te, szczególnie dyscyplina i posłuszeństwo zostały wzmocnione w czasie okupacji 

niemieckiej lat 1939-1945. 

Jednocześnie w okresie międzywojennym zaznaczają się zmiany dotyczące jednej z 

cech tradycyjnego śląskiego etosu pracy wykonywania pracy fizycznej, zwłaszcza górniczej. 

Również w rodzinach śląskich rozbudzane są aspiracje dotyczące kształcenia dzieci, a w 

związku z tym odejście od wykonywania pracy fizycznej. Przejście do wykonywania 

zawodów inteligenckich, jeśli w ślad za tym szła gratyfikacja pieniężna następowało 

systematycznie. Pozostałe cechy śląskiego etosu pracy zaczynają być realizowane w innych 

niż robotnicze zawodach. 

 W okresie realnego socjalizmu lat 1945-1989 śląski etos pracy podlegał procesom 

dalszej ewolucji. W początkowym okresie odegrał decydujący wpływ w odbudowaniu 

potencjału gospodarczego Polski. Wpływ na procesy ewolucji miało pięć czynników: 

ideologia komunistyczna, migracja na teren Śląska i podjęcie pracy przez osoby napływowe, 

zmiany w strukturze społecznej pod wpływem polityki oświatowej państwa, rodzina, 

                                                           
24 M. W. Wanatowicz: Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym. Katowice 1986. 



instytucje kultury i Kościół katolicki. Nastąpiła jego „dualizacja”, mieliśmy do czynienia z 

dwoma śląskimi etosami pracy – komunistycznym i tradycyjnym25. 

„Komunistyczny śląski etos pracy” powstał poprzez „zawłaszczenie” przez ideologię 

komunistyczną części cech tradycyjnego etosu, jak pracowitości i dyscypliny, które były 

przydatne szczególnie w zawodzie górnika. Zawładnąwszy tymi cechami, wykorzystał je do 

wizerunku człowieka dobrej roboty, który realizowali zarówno Ślązacy jak i napływowi. Do 

tych cech system dodał swoją cechę zaangażowania ideologicznego. Okres realnego 

socjalizmu, zgodnie ze swą ideologią utrwalał mit pracy fizycznej, a przedłużając istnienie 

gospodarki industrialnej, przedłużał zapotrzebowanie na pracę w przemyśle co było jedną z 

cech śląskiego etosu pracy. Wersja komunistyczna nie była w stanie natomiast wykorzystać 

innych cech śląskiego etosu: solidności, sumienności, punktualności, oszczędności, dobrej 

organizacji. System ten odrzucał a priori religijny kontekst śląskiego etosu pracy.  

Natomiast drugi z etosów, tradycyjny śląski etos pracy, ze wszystkimi swoimi 

konstytutywnymi cechami ulegał destrukcji, szczególnie w sferze pracy zawodowej. Nie był 

on już zawsze realizowany w genetycznie z nim związanych robotniczych zawodach. Na jego 

destrukcję wpłynęły przede wszystkim czynniki zewnętrzne: ideologia i praktyka komunizmu 

oraz napływ ludności o odmiennej kulturze pracy, nienawykłej do pracy przemysłowej. 

Ideologia i praktyka komunizmu szczególne spustoszenia dokonała premiując nie solidną, 

sumienną pracę, ale stawianie na pierwszym miejscu działalności partyjnej. Przekaźnikiem 

wartości i norm śląskiego etosu pracy i to zarówno w sferze pracy zawodowej jak i pracy 

prywatnej była rodzina. W rodzinie przekazywane one były w trakcie socjalizacji młodego 

pokolenia. Realizacja tych wartości i norm odbywała się jednak głównie w sferze pracy 

prywatnej, ze względu na niemożność realizacji ich w sferze zawodowej.  

W okresie transformacji systemowej praca stała się ponownie dużą wartością. Młode 

pokolenie wychowało się już w przekonaniu, że pracę należy szanować i jest to dobro 

rzadkie. Starsze pokolenie wychowane w okresie realnego socjalizmu po okresie szoku 

przystosowało się do nowej sytuacji i również pracę zaczęło darzyć dużym szacunkiem. 

Wartość zyskała praca umysłowa wymagająca dobrego przygotowania, które uzyskuje się w 

trakcie studiów wyższych. Praca fizyczna, która przez cały okres realnego socjalizmu była 

wysoko wartościowana, straciła na znaczeniu26. 

 

                                                           
25 U.Swadźba: Śląski etos…., s.79-108. 
26 U.Swadźba: Śląski etos…., s.161-170, U.Swadźba, Wartości – pracy, rodziny, religii – ciągłość i 
zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Katowice 2012, s.76-94. 
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Źródła województwa śląskiego 

 

Źródło jest samoczynnym, naturalnym i skoncentrowanym wypływem wód 

podziemnych na powierzchni terenu lub w dnie zbiornika wodnego. Źródło występuje w 

miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina warstwę wodonośną lub statyczne zwierciadło 

wody podziemnej. Źródło jest przejawem naturalnego drenażu wód podziemnych. Źródła 

występują pojedynczo lub grupowo, tworząc linię źródeł lub zespół źródeł wchodzący w 

skład obszaru źródliskowego (Słownik hydrogeologiczny, 2002). 

 

1. Klasyfikacja źródeł oraz środowiska stref ich drenażu 

 

 

Tabela  1. a)  Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200000 



 

Tabela  1. b) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
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Tabela  1. c) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200000 



 

Tabela  1. d) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
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Tabela  1. e) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
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Tabela  1. f) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
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Tabela  1. g) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200000 



 

Tabela  1. h) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200000 

 

Tabela  1. i) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
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Tabela  1. j) Zestawienie wybranych źródeł w obszarze województwa śląskiego według Arkuszy 
Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200000 

 

Pod względem genezy wód rozróżniamy źródła meteoryczne (zasilane poprzez 

infiltrację wód opadowych) i juwenilne, a pod względem genezy skał zbiornikowych: źródła 

morenowe, sandrowe, stożkowe, aluwialne, skalne, pokrywowe (rumoszowe, 

zwietrzelinowe), deluwialne i inne.  

Biorąc pod uwagę siłę motoryczną, która powoduje wypływ wody podziemnej 

wyróżniamy źródła descenzyjne i ascenzyjne. Do źródeł descenzyjnych woda dopływa pod 

wpływem siły ciężkości - od obszaru zasilania w dół poprzez środowisko wód podziemnych 

do miejsca wypływu. W źródłach ascenzyjnych następuje wypływ pod wpływem ciśnienia 

hydrostatycznego. Siłą motoryczną powodującą wypływ mogą być także gazy lub pary. 

Źródła mogą wypływać z różnego rodzaju ośrodka skalnego. Z ośrodkiem porowym są 

związane źródła warstwowe, z ośrodkiem szczelinowym – źródła szczelinowe i dyslokacyjne, 

z ośrodkiem krasowym – źródła krasowe. Źródła warstwowe drenują wody z warstw 

zbudowanych z utworów porowatych. Wśród źródeł warstwowych wyróżnia się: kontaktowe 

– wypływające na granicy warstwy wodonośnej z utworami nieprzepuszczalnymi, erozyjne – 

wypływające z nadciętej warstwy wodonośnej, zaporowe – wypływające wskutek 

podziemnego spiętrzenia wód na skutek zmniejszającej się miąższości warstwy wodonośnej 



lub zmiany przepuszczalności zawodnionych utworów. Źródła szczelinowe drenują wody 

krążące w szczelinach skał litych, a woda jest wyprowadzana na powierzchnię przez szczelinę 

zbiorczą, do której dopływa z systemu współpracujących szczelin. Charakteryzują się one 

dużymi wahaniami wydajności warunkowanymi zasilaniem meteorycznym i szybkim 

przepływem wód w zbiorniku. Źródła dyslokacyjne wypływają wzdłuż płaszczyzny 

uskokowej, często w postaci linii źródeł. Charakteryzują się stałością wydatku, temperatury i 

składu chemicznego wód. Źródła krasowe są zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych 

masywach skalnych, w których szczeliny i próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze 

sobą system hydrauliczny. Wody są wyprowadzane na powierzchnię poprzez kanał zbiorczy. 

Ze względu na kształt przewodu doprowadzającego wodę do źródła wyróżnia się źródła 

krasowe: kanałowe, jaskiniowe szczelinowo – krasowe. Źródła intermitujące są związane z 

lewarowym kształtem przewodów krasowych, z których woda wypływa z przerwami. W 

terminologii hydrogeologicznej wydajne źródła krasowe są nazywane wywierzyskami. Są to 

źródła stałe lub okresowe wyprowadzające wody podziemne głównie na drodze głębokiej i 

dalekiej cyrkulacji. Źródła krasowe wykazują szybką reakcję na wzmożone zasilanie z 

powierzchni (Słownik hydrogeologiczny, 2002). 

Według kryterium morfologicznego wyróżniamy źródła: grzbietowe, podgrzbietowe, 

zboczowe, stokowe, krawędziowe, tarasowe, przykorytowe, korytowe, dolinne i inne. 

Według kryterium tektonicznego rozróżnia się m.in. źródła: antyklinalne, 

synklinalne, monoklinalne, upadowe, przeciwupadowe. 

Źródła mogą być stałe, w którym woda wypływa bez przerwy w stałych lub 

zmiennych ilościach, lub okresowe, które co pewien czas zanikają w okresie niskich stanów 

wód podziemnych. Te ostatnie drenują mało zasobne zbiorniki wód podziemnych. 

Wydajność źródła określa się ilością wody wypływającej ze źródła w jednostkach 

objętości na jednostkę czasu. O. Meinzer na podstawie wydajności podzielił źródła na 8 klas, 

obejmujących wartości od <0,01 dm³/s do >10000 dm³/s. Wydajność źródeł zależy od 

pojemności wodnej drenowanej części zbiornika, przepuszczalności hydraulicznej skał 

zbiornikowych, odległości źródła od obszaru zasilania, wielkości zasilania meteorycznego i 

jego rozkładu w czasie, ciśnienia hydrostatycznego. Wskaźnik zmienności źródła (R) jest 

wyrażony stosunkiem wydajności maksymalnej (Qmax) do minimalnej (Qmin) w danym 

okresie. E. Maillet wprowadził pojęcie wskaźnika zmienności wieloletniej i jednorocznej. 

Według wskaźnika zmienności R źródła dzielimy na: stałe (R=1-2), mało zmienne (R=2-10), 

zmienne (R=10-50), bardzo zmienne (R>50). 



Źródła wody słodkiej charakteryzują się mineralizacją ogólną do 1000 mg/dm3, 

natomiast źródła wody mineralnej charakteryzuje mineralizacja ogólna powyżej 1000 

mg/dm³. Wody źródeł, które spełniają określone kryteria fizykochemiczne, mogą być 

zaliczone się do wód leczniczych. W tej grupie mogą występować m.in. źródła: żelaziste 

(zawartość jonu żelazawego 10 mgFe/dm3 w wodzie i wyżej), siarczkowe (1 mg/dm³ siarki 

dwuwartościowej w wodzie i wyżej), kwasowęglowe i szczawy (zawartość niezwiązanego 

CO2 w wodzie odpowiednio 255-999 mg/dm³, 1000 mg/dm³ i wyżej), radonowe (woda 

wykazuje aktywność promieniotwórczą 74 Bq/dm³ i wyżej) (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z 2006r.). Ze względu na temperaturę wód wyróżnia się źródła zimne, zwykłe (temp. do 

20°C), termalne i gorące. Źródła termalne wyprowadzają na powierzchnię terenu wody 

głębokiego krążenia infiltracyjne lub juwenilne o temperaturze powyżej 20°C. Źródła gorące 

występują często w obszarach czynnego lub wygasającego wulkanizmu. Szczególnym 

rodzajem tych źródeł są gejzery – źródła cyklicznie wyrzucające gorącą wodę i parę wodną.  

Reżim źródeł to zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko 

hydrogeologiczne źródła: jego wydajność, ciśnienie hydrostatyczne, skład chemiczny wody i 

jej właściwości fizyko – chemiczne oraz zmienność tych cech pod wpływem czynników 

zewnętrznych.  

Strefy źródliskowe są także obiektem badań ekologów. Efektywna współpraca 

hydrogeologów i ekologów wód podziemnych dała początek hydrogeoekologii (Hancock i 

in., 2005). W 1970r. H.B.N Hynes przedstawił uproszczoną klasyfikację hydrobiologiczną 

źródeł, wyróżniając: reokreny, limnokreny i helokreny. Nowoczesną klasyfikację źródeł, nie 

traktowanych tylko jako punkt drenażu wód podziemnych, ale jako złożony ekosystem 

hydrologiczno - biotyczny, zaproponowali A.E. Springer i L.E. Stevens (2009), wyróżniając 

12 typów źródeł w oparciu o charakterystyki ich wypływów i stref drenażu. Badania stref 

drenażu źródłami powinny być prowadzone w odniesieniu do warunków hydrogeologicznych, 

ich mikrośrodowisk biologicznych i ekosystemów, które podtrzymują. 

Reokreny są to źródła przepływowe, występujące w jednym lub w większej ilości 

kanałów strumieniowych. Jest to specyficzne środowisko biologiczne wody płynącej w 

warunkach relatywnie stałej temperatury i zasilania potoku wodami podziemnymi o niskiej 

zawartości tlenu. Stabilne środowisko biologiczne tych źródeł umożliwia ewolucyjną 

mikroadaptację wytrzymałych gatunków. Zróżnicowanie typów kanałów strumieniowych 

warunkuje typy występującego w nich mikrośrodowiska biologicznego. Limnokreny są to 

wypływy ze swobodnego lub napiętego poziomu wodonośnego w rozlewiskach. Ich 

relatywnie stała temperatura i chemizm są przyczyną obecności bardziej różnorodnych 



gatunków w porównaniu z sąsiadującymi zbiorowiskami wód. Helokreny występują w 

obszarach podmokłych, często jako niewyraźne lub rozproszone wypływy sączące się z 

płytkich, swobodnych poziomów wodonośnych. Helokreny prowadzące słodką wodę, ale o 

małej zawartości tlenu, sprzyjają rozwojowi gatunków typowych dla obszarów podmokłych, a 

w przypadku wód termalnych – rozwojowi bakterii (Springer, Stevens, 2009). 

 

2. Występowanie źródeł na obszarze województwa śląskiego 

 

Województwo Śląskie jest położone w zasięgu fizyczno – geograficznych 

podprowincji: Wyżyny Śląsko – Krakowskiej (341), Wyżyny Małopolskiej (342), Północnego 

Podkarpacia (512) i Karpat Zachodnich (513), fragmentarycznie Nizin Środkowopolskich 

(318). Przez opisywany obszar przechodzi dział wód powierzchniowych I rzędu Wisły – 

Odry. Położenie obszaru w strefie wododziałowej wpływa na jego środowisko wodne, które 

zwłaszcza w zasięgu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, charakteryzuje się małą 

zasobnością wodną. Warunki hydrogeologiczne w obszarze województwa śląskiego 

przedstawiono w haśle „Wody podziemne województwa śląskiego”. Występowanie źródeł na 

obszarze województwa omówiono w nawiązaniu do podziału fizyczno – geograficznego 

Polski J. Kondrackiego. Występowanie źródeł w obszarze województwa śląskiego jest 

najlepiej udokumentowane w literaturze krenologicznej w odniesieniu do makroregionu 

Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej (341.3) łącznie z mezoregionem Wyżyny 

Wieluńskiej (341.21), tworzących Wyżyny Krakowsko – Wieluńską, oraz Karpat Zachodnich. 

Zestawienie ważniejszych źródeł, zinwentaryzowanych przy realizacji arkuszy Mapy 

Hydrogeologicznej Polski 1:200000, przedstawiono w tab. 1, a wykorzystane arkusze Mapy 

Hydrogeologicznej Polski 1:200000 – w Bibliografii. 

 

2.1. Wyżyna Śląsko-Krakowska 

 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska (WKW) 

Z poziomem górnojurajskim, głównym użytkowym poziomem wodonośnym WKW, 

związane jest występowanie licznych źródeł typu szczelinowo - krasowego. Większość źródeł 

należy do typu zboczowego, podrzędnie tarasowego, przykorytowego i korytowego 

(Dynowska 1979, Drzał, Dynowska 1981). I. Dynowska  zinwentaryzowała na Wyżynie 

Częstochowskiej 75, a na Wyżynie Wieluńskiej 42 większych źródeł, w tym: w zlewni Białej 



Przemszy 33 źródła, Czarnej Przemszy 2 źródła, Pilicy 25 źródeł, Warty 69 źródeł. W 

Kromołowie koło Zawiercia, na wysokości ok. 380 m n.p.m., znajdują się źródła rzeki Warty. 

Wydajność źródeł jest zróżnicowana w granicach 0,5-187 dm³/s. Źródła o dużej wydajności 

mają charakter wywierzysk i są położone wzdłuż stref dyslokacji uskokowych. Wszystkie 

źródła wykazują znaczną zmienność wydajności i nawet wydajne mogą okresowo zanikać 

(Kleczkowski, 1972). Wody źródeł WKW należą do wód słodkich typu hydrochemicznego 

HCO3–Ca. Temperatura źródeł wynosi 8-10,5°C. Zaznacza się przestrzenne zróżnicowanie 

rozmieszczenia źródeł, a także ich ilości, wielkości i stałości wydajności. Na Wyżynie 

Wieluńskiej źródła występują niemal wyłącznie w zasięgu dolin rzek: Warty, Liswarty i 

Sękowicy. Charakteryzują się one małą wydajnością (na ogół 2-7 dm³/s), niską mineralizacją 

(40-280 mg/dm³). Nieliczne, ale bardzo wydajne źródła (zwykle 40-187 dm³/s) występują na 

Wyżynie Częstochowskiej w poziomie litostratygraficznym wapieni skalistych. Są one 

zlokalizowane w dolinach rzek Warty, Wiercicy, Pilicy i Białej Przemszy. Wydajność zespołu 

źródeł w Juliance („Błękitne Źródła”) w dolinie Wiercicy przekracza 400 dm³/s. 

Mineralizacja źródeł Wyżyny Częstochowskiej wynosi 120-380 mg/dm³ (Dynowska 1979, A. 

Różkowski 1991, J. Różkowski 2009). Wskaźnik zmienności rocznej (R) mniejszych źródeł 

wynosi 4-6, większych 1,3-2,4. Występują także źródła bardzo zmienne w ciągu roku (R=15-

130). Wskaźnik zmienności wieloletniej wynosi 2-10 (Pacholewski, A. Różkowski 1990, 

Kleczkowski 1991). 

Badania środowiska biotycznego w niszach źródliskowych odnoszą się do flory, 

mszaków, okrzemek i fauny bentonicznej (Dumnicka 2006, Dumnicka et al. 2007, Wojtal 

2006, Okoń 2012 i inni). Według badań D. Okoń (2012) 8 wybranych źródeł z Wyżyny 

Częstochowskiej i 2 z Wyżyny Przedborskiej - w niszach źródliskowych dominują gatunki 

należące do zbiorowisk: klasy Phragmitetea (zwłaszcza zespołu Sparganio-Glycerion 

fluitans) oraz klasy Molinio-Arrhenatheretea, które tworzą większe płaty zbiorowisk. 

Mniejszy jest udział gatunków klasy Montio-cardaminetea charakterystycznej dla źródeł. W 

miejscach wypływu źródeł stwierdzono niski udział krenofitów obligatoryjnych (gatunków 

występujących tylko w źródłach). Najwyższy udział krenofitów obligatoryjnych  stwierdzono 

w źródle Centurii. Najniższy jest udział krenofitów fakultatywnych (gatunków, które znajdują 

najlepsze warunki do rozwoju na obszarach źródliskowych). Wśród nich stwierdzono: 

Brachythecium rivulare należący do mchów oraz miętę długolistną Mentha longifolia. W 

niszach źródliskowych wśród mszaków dominuje źródliskowy mech Cratoneuron filicinum. 

W źródle „Rozlewisko” w Białej Wielkiej występuje Brachythecium rutabulum, a w 

„Błękitnych Źródłach” mech Fontalis antipyretica. Spośród roślin naczyniowych w niszach 



źródliskowych najpowszechniej występującymi gatunkami są: potocznik wąskolistny Berula 

erecta oraz przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga. Gatunkiem charakterystycznym 

dla klasy zbiorowisk źródliskowych Montio-cardaminetea jest rzeżucha gorzka Cardamine 

amara (źródła w Pilicy – Piaski, Centurii, „Zygmunta” w Złotym Potoku). 

Charakterystycznym gatunkiem występującym w niszy źródła Centurii jest endemit warzucha 

polska Cochlearia polonica. Fauna bentoniczna w badanych źródłach reprezentowana jest 

głównie przez przedstawicieli: obunogów (kiełże zdrojowe Gammarus fossarum), 

wypławków, chruścików, skąposzczetów, muchówek. Gatunki, które posiadają najlepsze 

warunki rozwoju w źródłach to m.in. relikt glacjalny - wypławek alpejski Crenobia alpina, 

chruściki Potamophylax nigricornis, Plectrocnemia conspersa, ślimak źródlarka karpacka 

Bythinella austriaca (Okoń, 2012). W źródłach można obserwować zarówno krenobionty, 

występujące w wodach powierzchniowych, jak i stygobionty, związane z interstycjałem. 

Badania przeprowadzone na obszarze WKW (źródła w dolinie Prądnika, m.in. „Źródło 

Zygmunta” w Złotym Potoku) wykazały obecność studniczka Niphargus tatrensis 

Wrześniowski, związanego ze środowiskiem wód podziemnych. Dwa gatunki 

stygobiontycznych skąposzczetów oligochaetes znaleziono w źródłach w Mstowie nad Wartą 

Trichodrilus cernosvitovi Hrabĕ i Gianius aquedulcis Hrabĕ (Dumnicka, 2005, 2009). 

Poziomy wodonośne trzeciorzędu i kredy Wyżyny Śląsko – Krakowskiej, zasilane na 

swych wychodniach głównie przez wody występujące w utworach czwartorzędowych, są 

drenowane głównie przez źródła występujące na ogół w dolinach rzek (A. Różkowski, 1991). 

 

Wyżyna Śląska 

W obrębie niecki górnośląskiej źródła zostały zdrenowane w znaczącym stopniu 

przez aktywność górniczą (węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, odkrywki piasku 

podsadzkowego) oraz dużą ilość ujęć wód podziemnych. W północnej części Wyżyny 

Śląskiej występują źródła drenujące zawodnione piaski i żwiry czwartorzędu, leżące na iłach 

trzeciorzędowych, o wydajnościach przeważnie 1-5 dm³/s. Źródła związane z 

czwartorzędowymi utworami Pustyni Błędowskiej miały wydajność 5-15 dm³/s 

(Kleczkowski, 1991). Badania prowadzone w ramach zadania „Ochrona hydrosfery 

podziemnej obszaru aglomeracji miejsko – przemysłowej Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego i jego obrzeżenia z uwzględnieniem działalności górnictwa” (A. Różkowski, 

Chmura red., 1996a) zinwentaryzowały m.in. źródła wypływające ze szczelinowo – porowego 

górnokarbońskiego UPWP Rogoźnik w Psarach i Malinowicach, o wydajności 2 dm³/s, 

eksploatowane dla potrzeb wodociągów wiejskich. Dużą gęstość występowania źródeł 



obserwuje się w NW części szczelinowo – krasowego węglanowego GZWP Olkusz – 

Zawiercie. Do największych źródeł w tym rejonie należą źródła wypływające z węglanowego 

kompleksu triasu w Sławkowie (168 dm³/s), Górze Siewierskiej (25 dm³/s), Rogoźniku (22 

dm³/s), Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach (21 dm³/s), Przeczycach (18 dm³/s). W 

Przeczycach zlokalizowano 5 znaczących źródeł, ponadto w Siemonii, Górze Siewierskiej, 

Toporowicach, Goląsze Dolnej, Warężynie, Kuźnicy Warężyńskiej, Wojkowicach 

Kościelnych i w Dąbrowie Górniczej, o wydajnościach od 1 do 8,5 dm³/s (A. Różkowski, 

Chmura red., 1996a). Wody eksploatowane w omawianym obszarze z kompleksu 

wodonośnego triasu węglanowego są typu HCO3-SO4-Ca-Mg, a ich mineralizacja mieści się 

w granicach 330-800 mg/dm3 (A. Różkowski, Chmura red., 1996b).   

 

2.2. Wyżyna Małopolska 

 

W granicach województwa śląskiego znajdują się zachodnie fragmenty 

mezoregionów Progu Lelowskiego (341.13) i Niecki Włoszczowskiej (342.14), wchodzące w 

skład makroregionu Wyżyny Przedborskiej (342.1). Źródła drenujące zbiornik margli górnej 

kredy występują najczęściej w dnach dolin oraz pod zboczami. Przykrycie utworów 

szczelinowych aluwiami piaszczystymi powoduje powstawanie źródeł pulsujących. Źródła 

zarejestrowane w obrębie Niecki Miechowskiej o powierzchni 3291 km², wykazują dużą 

rozpiętość wydajności od 1 do ponad 100 dm³/s, przy czym ok. 30% populacji nie przekracza 

5 dm³/s, 25% populacji charakteryzuje wydajność 5-20 dm³/s. Wydajność źródeł 

wypływających z zawodnionych piasków czwartorzędowych nie przekracza 5 dm³/s 

(Kleczkowski, 1991). W poziomie wodonośnym kampanu, w strefie brzeżnej Wyżyny 

Krakowskiej i Częstochowskiej oraz Niecki Nidziańskiej zarejestrował A.S. Kleczkowski 

(1972) około 50 źródeł wypływających z margli i wapieni, z których 60% populacji nie 

przekraczało wydajności 2 dm³/s, 35% populacji 2-7 dm³/s, 7% populacji 7-20 dm³/s. Dwa 

największe źródła drenujące zbiornik górnokredowych margli w granicach województwa 

śląskiego, o wydajnościach 168 i 50 dm³/s, znajdują się w Łanach Wielkich koło Żarnowca 

(A. Różkowski, Chmura red., 1996a). Wody badanych źródeł wypływających ze zbiornika 

górnokredowego są typu HCO3-Ca, a ich mineralizacja wynosi 300-480 mg/dm³ (A. 

Różkowski, Chmura red. 1996b, Okoń 2012). 

 

 

 



Karpaty Zachodnie 

Źródła w obrębie utworów fliszowych są liczne, przeważnie mało wydajne (zwykle od 0,05-

0,1 dm³/s), o bardzo zmiennej wydajności; znaczna część źródeł ma charakter okresowy. Są to 

w większości źródła pokrywowe, w dalszej kolejności skalne – szczelinowe. W Karpatach 

Zachodnich na obszarze ok. 9 tys. km2 zarejestrowano tylko ok. 90 źródeł o wydajności 

powyżej 1 dm³/s, z czego tylko 3 wykazują wydajność powyżej 10 dm³/s. Wydajniejsze 

źródła są związane m.in. z piaskowcami magurskimi, godulskimi, inoceramowymi. 

Występują w rejonach, gdzie kompleksy piaskowcowe przegradzają kompleksy łupkowe 

(Kleczkowski, 1991). Do rejonów o największej gęstości występowania źródeł należy 

źródłowa część zlewni Wisły w paśmie Baraniej Góry, zbudowanym z kredowych warstw 

istebniańskich i piaskowców godulskich, pokrytym silnie rozwiniętą pokrywą rumoszów i 

zwietrzelin. Na powierzchni 53,4 km² występuje tu 1995 źródeł, ponadto duża ilość 

wycieków, wysięków i młak. Wskaźnik krenologiczny wynoszący 37,3 jest prawdopodobnie 

najwyższy w Polsce (Pazdro, 1977). Źródła o małych wydajnościach związane są także z 

zawodnionymi utworami czwartorzędowymi. Źródła o większych wydajnościach (1-5 dm³/s) 

wypływają z piasków i żwirów w kotlinach i dolinach rzecznych oraz z utworów zboczowych 

(Kleczkowski, 1991). W piętrze wodonośnym czwartorzędu dominują wody typu HCO3–Ca 

o mineralizacji przeciętnie 250-600 mg/dm³, w źródłach drenujących wody poziomów 

wodonośnych fliszu karpackiego dominują wody typu HCO3–Ca–Mg o mineralizacji 

przeciętnie 130-550 mg/dm³ (Chowaniec, 2009). Według danych z 2001r. w obszarze 

karpackim eksploatowanych było kilka ujętych źródeł: w Dzięgielowie Mołczyna źródło „Pod 

Dębem” (przez Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie), w Koniakowie źródła Z-1, Z-2, Z-3 

(przez Zarząd gminy Istebna), w Ustroniu studnie Us-1, Us-2 wespół ze źródłami „Czantoria 

I”, „Czantoria II” (przez „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców.) 

 

Źródła wód mineralnych 

W Soli obserwuje się na powierzchni współwystępowanie wód mineralnych i zwykłych, 

przeważnie w pobliżu dużych stref dyslokacyjnych. Solanki w Soli są według J. Chowańca 

(2009) pochodzenia dehydratacyjnego. Solanki utworów fliszowych zawierają wodę 

diagenetyczną, a jedynie ich zasolenie jest pozostałością wody sedymentacyjnej. Wędrując do 

powierzchni ziemi tworzą wody mieszane. W Złatnej występuje małe źródło wyprowadzające 

wody siarczkowe. Temperatury wody źródeł siarczkowych, wyższe o kilka stopni od średnich 

rocznych temperatur powietrza, oraz stałe wydatki źródeł sugerują głęboką infiltrację wody 

do kilkudziesięciu lub ponad 100 m, gdzie występują warunki redukcyjne. W tej strefie jony 



siarczanowe podlegają redukcji do siarkowodoru, który pojawia się w wypływach 

(Chowaniec, 2009). 

W Soli (gmina Rajcza) znajdują się dwa obudowane źródła chlorkowe - „Słanica” i 

„Warzelniane” o typie hydrochemicznym Cl-Na, Br, I, B, położone na prawym brzegu potoku 

Słanica. W źródle „Warzelniane” stwierdzono spadek mineralizacji wód z 36,5 g/dm³ w 

1894r. do 11,6 g/dm³ w 2003r. Wysłodzenie związane jest z dopływem wód infiltracyjnych 

do szybu o głębokości 14,5 m, wybitego w miejscu źródła. Źródło „Słanica” charakteryzuje 

się w populacji źródeł karpackich najsilniej zmineralizowanymi wodami (40 g/dm³). Jej skład 

chemiczny jest zbliżony do wód z głębokich wierceń (Ustroń, Wysowa). Obserwuje się w 

nich wysoką zawartość: K - 182,2; Li - 7,5, Ba - 143,4; Sr -138,8; Br - 142,9 i 1 - 59,3 

(mg/dm³). Woda ze źródła jest wykorzystywana do celów balneoterapeutycznych przez 

ludność miejscową i przyjezdnych.Źródła wzmiankowane były od 1664r. Warzenie soli na 

bazie wspomnianych źródeł odbywało się w latach do 1671r. oraz od 1712 do 1824 (K. 

Labus, M. Labus, 2000). W Złatnej (gmina Ujsoły), na lewym brzegu potoku Śmierdzący, 

znajduje się obudowane źródło siarczkowe zwane „Śmierdząca Woda”, o niewielkiej, ale 

stałej wydajności. 
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Źródła on-line 

 

Pobór i zużycie wody: 

http://slaskie.pl/przest_plan/ekofiz/3_diagn_stanu/2_uzytk_zasob/2_6_pob_wody/iii_2_6_po

bor_wody.pdf  


