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ks. prof. Jan Związek 

Archidiecezja częstochowska 

 

1. Utworzenie Archidiecezji 

 

Powstała na mocy decyzji 

papieża Jana Pawła II, zawartej w 

bulli Totus Tuus Poloniae 

populus, z dnia 25 III 1992 roku. 

Przejęła dziedzictwo diecezji 

częstochowskiej, która została 

podniesiona do godności 

archidiecezji pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. Nowy podział 

terytorialny na metropolie i 

diecezje w Polsce miał na celu 

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. Diecezja 

częstochowska powstała na mocy 

bulli papieża Piusa XI Vixdum 

Poloniae unitas z 28 X 1925 roku. 

Wraz z diecezjami katowicką, kielecką i tarnowską została włączona do metropolii 

krakowskiej. Wszystkie projekty podziału terytorialnego Kościoła katolickiego w Polsce 

wskazywały na konieczność utworzenia diecezji ze stolicą biskupią w Częstochowie ze 

względu na wielkie znaczenie Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, czyli 

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, patronki Polski, 
metropolii częstochowskiej i Częstochowy 



Jasnogórskiej na Jasnej Górze. Nowa diecezja przejęła południowo-wschodnią część diecezji 

włocławskiej i północno–zachodnią część diecezji kieleckiej (Zagłębie Dąbrowskie). 

2. Zasięg terytorialny 

 

Według administracji państwowej przejęta część diecezji włocławskiej należała do 

województwa łódzkiego (powiaty piotrkowski, radomszczański i wieluński), a część 

przyłączona z diecezji kieleckiej należała do województwa kieleckiego (powiaty będziński i 

częstochowskie). Natomiast według kościelnego podziału terytorialnego były to dekanaty: w 

części diecezji włocławskiej - bolesławiecki, brzeźnicki, częstochowski, gidelski, 

gorzkowicki, kłobucki, mstowski, praszkowski, radomszczański, wieluński i wieruszowskie; a 

w części przejętej z diecezji kieleckiej dekanaty - będziński, sączowski, zawierciański 

(zawiercki) i żarecki. Terytorium diecezji częstochowskiej liczyło 8.524 km². Z diecezji 

kieleckiej pochodziło 320.727 wiernych, 88 kapłanów i 48 parafii, a z diecezji włocławskiej 

556.310 wiernych, 169 kapłanów i 126 parafii. W części przejętej z diecezji włocławskiej 

mieszkała od wieków ludność katolicka, istniały tu liczne świątynie z czasów średniowiecza 

m.in. w Rudzie, Bolesławcu, Lututowie, Wieluniu, Osjakowie, Działoszynie, Pajęcznie, 

Radomsku. Najsłynniejszą i najokazalszą była kolegiata wieluńska, która stanowiła centrum 

życia religijnego i narodowego w ziemi wieluńskiej. W Wieluniu były klasztory augustianów, 

paulinów, pijarów, franciszkanów-reformatów i sióstr bernardynek. Obok katolików 

mieszkali tu także wyznawcy Kościoła ewangelicko-augsburskiego i ludność wyznania 

mojżeszowego, która posiadała swoje synagogi. Istniały na tym terenie liczne szkoły 

parafialne, a później realne i średnie. Absolwenci szkół parafialnych w XV wieku licznie 

uczęszczali na studia w Akademii Krakowskiej. 

 

3. Struktura społeczno-gospodarcza 

 

W tej części znajdowały się znane ośrodki kultu religijnego, spośród których 

najbardziej znanym od czasów średniowiecza było sanktuarium Matki Boskiej na Jasnej 

Górze, dokąd  pielgrzymowali wierni nie tylko z najbliższych okolic, ale także z całej Polski i 

spoza jej granic. Działalność duszpasterska Ojców Paulinów była powszechnie znana od 

Wieruszowa aż po Wielgomłyny. Drugim sławnym miejscem pielgrzymkowym były Gidle, 

gdzie duszpasterstwo prowadzili Ojcowie Dominikanie. Były także mniejsze ośrodki kultu 

maryjnego, szczególnie położone przy granicy polsko–czeskiej, które przeciwdziałały 



wpływom husyckim i protestanckim spoza zachodnich granic Polski. Ze względu na 

jasnogórskie sanktuarium Matki Bożej i rozwinięty na tym terenie kult maryjny patronką 

diecezji częstochowskiej została Najświętsza Maryja Panna pod wezwaniem Królowej 

Królestwa Polskiego. 

Mieszkańcy tej części diecezji zajmowali się przede wszystkim rolnictwem. Poza 

własnością dworską ogromną większość stanowiły drobne gospodarstwa chłopskie, które na 

skutek podziałów rodzinnych nie zapewniały utrzymania ich właścicielom. Na wsi panowało 

dotkliwe ubóstwo. W takich okolicznościach we wczesnych miesiącach wiosennych 

wyjeżdżały stąd tysiące młodych ludzi jako robotnicy sezonowi na zachód Europy w 

poszukiwaniu pracy i zarobków. Było to zjawisko nader niekorzystne ze względów 

narodowych i religijnych. Innego rozwiązania tego problemu wówczas nie było na ziemiach 

wieluńskiej i radomszczańskiej.  

Wprawdzie na terenie powiatu częstochowskiego znaczna część mieszkańców 

utrzymywała się z pracy na roli i wszystkie problemy występujące wśród tej ludności w ziemi 

wieluńskiej i tutaj występowały. Jednak w II połowie XIX wieku, dzięki kolei warszawsko-

wiedeńskiej i dobremu układowi hydrograficznemu, rozwinęły się w Częstochowie przemysł 

hutniczy, włókienniczy oraz spożywczy. Dzięki temu duże rzesze mieszkańców okolicznych 

miasteczek i wsi znalazło w tym mieście pracę i zarobki. Poskutkowało to znacznym 

wzrostem liczby mieszkańców Częstochowy. Warunki mieszkaniowe ludności robotniczej 

były ciężkie. Stało się to podstawą do działalności socjalistów. Dzięki działalności 

Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Częstochowie i ożywionej akcji 

dobroczynnej ze strony miejscowego duchowieństwa nie dochodziło jednak do radykalnych 

form protestów i potężnych strajków. Przede wszystkim oddziaływanie Jasnej Góry 

prowadziło  do uspokojenia nastrojów i niepokojów społecznych. 

Znaczny napływ ludności wiejskiej do miasta przyczynił się do tego, że przybyła 

ludność zachowywała swoje obyczaje, na czym tracił charakter miejski miasta. Znaczenie 

miasta ustawicznie wzrastało jednak dzięki sanktuarium jasnogórskiemu, którego 

przedstawiciele wraz z duchowieństwem częstochowskim w latach I wojny światowej i w 

latach powojennych prowadzili bardzo ożywioną działalność patriotyczno–religijną. W 

okresie rozbiorów Częstochowa z sanktuarium jasnogórskim stała się duchową stolicą Polski, 

pozbawionej własnej państwowości. Do licznie przybywających pielgrzymów sławni 

kaznodzieje paulińscy oraz diecezjalni wygłaszali patriotyczno–religijne kazania. Spośród 

częstochowskich mówców kościelnych  szczególnie aktywnie działali ksiądz Michał 

Ciesielski, ksiądz Marian Fulman, ksiądz Wacław Kneblewski i ksiądz Bolesław Wróblewski. 



Taką samą postawę przyjęło miasto i klasztor jasnogórskie w latach powstań śląskich, w 

czasie, w którym nie tylko oddziały ochotników częstochowskich brały udział w walkach z 

Niemcami o powrót Górnego Śląska do Macierzy, ale także w Częstochowie inteligencja 

miejscowa wraz z duchownymi prowadziła działalność uświadamiającą wśród 

Górnoślązaków przybywających na Jasna Górę w sprawach narodowych. W Częstochowie 

organizowano pomoc dla rannych powstańców i sierot oraz dzieci zagubionych z terenów 

objętych walkami. Działający w Częstochowie Komitet Niesienia Pomocy dla 

Górnoślązaków, w którym było kilku duchownych, organizował pomoc materialną dla 

ludności górnośląskiej. Tu należy podkreślić także aktywną działalność Sióstr Fabrycznych 

(Honoratek), które pracując razem z innymi robotnicami organizowały w duchu  

chrześcijańskim opiekę dla chorych i podeszłych w latach pracownic świeckich. 

Duchowieństwo przejęło także opiekę i pomoc nad kobietami, które pracowały jako pomoc 

domowa u zamożnych mieszczan. 

We włocławskiej części diecezji w tym czasie powstawał nowy ośrodek przemysłowy 

w Radomsku. W powiecie radomszczańskim zasadniczo dominowała gospodarka rolna. 

Istniały tu liczne dwory szlacheckie, a obok nich bardzo ubogie gospodarstwa chłopskie, 

których właściciele pracowali na ziemi dworskiej otrzymując za swoją pracę bardzo nędzne 

wynagrodzenie. Z tego powodu pomiędzy dworem, a miejscową ludnością istniały bardzo 

nieprzyjazne nastroje. Duchowieństwo katolickie było związane z właścicielami dworów, stąd 

wrogie nastroje mieszkańców wsi przenosiły się także na duchownych. Silne wpływy w tym 

środowisku posiadało Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” kierowane przez 

Stanisława Thugutta, występujące przeciw bogatym właścicielom ziemskim i duchowieństwu. 

Domagano się ustanawiania samodzielnie rządców parafii i usunięcia dotychczasowych. 

Wraz z powstaniem przedsiębiorstw wyrobu mebli i wyrobów żelaznych do Radomska 

przybyło wielu mieszkańców okolicznych wsi, co zradykalizowało nastroje i opór wobec 

przedsiębiorców. Niemniej jednak nie doszło do niepokojów społecznych w formie strajków.  

Południowa część diecezji częstochowskiej (Zagłębie Dąbrowskie), przejęta z diecezji 

kieleckiej, była terenem wielkiego przemysłu: górnictwa, hutnictwa i włókiennictwa. Wielkie 

zakłady przemysłowe stanowiły własność cudzoziemców, a miejscowi mieszkańcy stanowili  

najtańszą siłę robotniczą. Robotnicy żyli w wielkiej nędzy, spowodowanej brakiem pracy lub 

pracą w zaledwie kilka dni w tygodniu. Na tym terenie działały partie i stronnictwa o 

radykalnych poglądach w sprawach społecznych i religijnych. Nawoływały one do strajków, 

które były krwawo tłumione. Nawoływania duchowieństwa katolickiego o rozwiązanie 

kwestii robotniczej zgodnie z założeniami encykliki De rerum novarum papieża Leona XIII z 



15 V 1891 roku nie przyczyniły się do polepszenia warunków codziennego życia ludności 

robotniczej. Cudzoziemscy właściciele zakładów nastawieni byli na osiągnięcie jak 

najwyższych zysków, a nie poprawę warunków życia robotników. Istniejące Towarzystwa 

Dobroczynności Chrześcijańskiej jedynie częściowo łagodziły najtrudniejsze warunki 

życiowe  ludności robotniczej i bezrobotnych. Robotnicy byli pozbawieni opieki lekarskiej 

podczas choroby i na skutek wypadków w pracy. Ludność robotnicza szukała lepszych 

warunków dla siebie wszędzie, gdzie jej obiecywano poprawę warunków materialnych. 

Działający tutaj zwolennicy poglądów socjalistycznych i komunistycznych w tych warunkach 

odnosili sukcesy (rady robotnicze i wygrane wybory lokalne), ale i te działania nie przyniosły 

skutecznego polepszeni warunków życiowych. 

Mimo trudnych warunków pracy możliwość uzyskania zatrudnienia przyciągała do 

Zagłębia Dąbrowskiego wielkie rzesze ludności z miasteczek i wsi kieleckich. Często ludzie 

ci opuszczali z czasem swoje miejsca pracy udając się na emigrację do Niemiec lub Francji, 

do tamtejszych zakładów przemysłowych albo na roboty sezonowe. Ludność przybyła do 

Zagłębia była najczęściej obojętna pod względem religijnym, a nawet przeciwna Kościołowi 

katolickiemu. Przeciwko występował m.in. eksduchowny katolicki Andrzej Huszno, który 

kilkakrotnie zmieniał swoje poglądy społeczne i religijne. Wrogie poglądy względem wiary 

katolickiej propagował szczególnie wśród miejscowej inteligencji (pod koniec życia powrócił 

do Kościoła). Do odrodzenia życia katolickiego przyczyniła się głównie miejscowa ludność 

Zagłębia (uboga i średnio zamożna) oraz niższe duchowieństwo parafialne na tym terenie. 

Dzięki tej działalności – zwykle przy obojętności władzy diecezjalnej w Kielcach – 

powstawały nowe ośrodki kultu religijnego w dużych miastach, a także nowe parafie i 

świątynie parafialne. W nowych ośrodkach religijnych duszpasterstwo prowadzili zwykle 

wikariusze i prefekci szkolni. Powstawały jednocześnie ochronki i sierocińce oraz domy 

opieki dla starców. Najbardziej znana była działalność dobroczynna księdza Franciszka 

Raczyńskiego oraz bezinteresowna posługa lekarska dla najbiedniejszych dra Adama Bilika. 

Mimo trudnych warunków materialnych ludność robotnicza w samym Zagłębiu pozostała 

wskutek tego wierna starej wierze katolickiej. 

 

4. Rys historyczny 

 

14 XII 1925 roku pierwszym biskupem diecezjalnym nowej diecezji częstochowskiej, 

która przejęła dziedzictwo macierzystych diecezji kieleckiej i włocławskiej, został ksiądz dr 



Teodor Filip Kubina (dotychczasowy 

proboszcz parafii Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Katowicach), 

mianowany przez papieża Piusa XI. 

Urodził się 16 IV 1880 roku w 

Świętochłowicach w rodzinie 

robotniczej. Jego ojciec był górnikiem. 

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył 

w Rzymie, uzyskując dwa doktoraty z 

filozofii i teologii (Angelicum i 

Gregorianum). Po przyjęciu święceń 

kapłańskich i powrocie do diecezji 

wrocławskiej pracował jako wikariusz w 

Mikołowie i w parafii św. Barbary w 

Królewskiej Hucie, skąd ze względu na 

działalność społeczną i narodową pod 

naciskiem władz pruskich został wysłany 

przez władzę diecezjalną na protestanckie 

Pomorze do Kołobrzegu, gdzie pracował m.in. w środowisku polskich robotników 

sezonowych. Był także wikariuszem i proboszczem w Berlinie, gdzie prowadził 

duszpasterstwo wśród polskiej emigracji w tym mieście. W 1917 roku powrócił na Górny 

Śląsk jako proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Prowadził 

duszpasterstwo dla katolików narodowości polskiej i niemieckiej. Jednocześnie aktywnie 

działał wśród robotników w duchu encykliki De rerum novarum. Zdecydowanie zaangażował 

się także w działalność narodową, dążąc do powrotu Górnego Śląska do Macierzy. Już po 

przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski witał przybywające Wojsko Polskie oraz 

Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 

Działalność w diecezji częstochowskiej rozpoczynał w bardzo trudnych warunkach 

materialnych. Nowa diecezja nie posiadała ani posesji, ani budynków, w których mogłyby 

działać instytucje diecezjalne. Jedynie Naczelnik Państwa podarował nowej diecezji tereny po 

koszarach rosyjskich pod Parkiem Jasnogórskim, ale diecezja nie posiadała odpowiednich 

funduszy, aby tu wybudować Kurię Biskupią, katedrę i Seminarium Duchowne. Dzięki 

ofiarności duchowieństwa i wiernych z diecezji oraz Polonii Amerykańskiej zorganizował w 

Częstochowie Kurię Biskupią i Sąd Biskupi oraz kończył budowę katedry, a w Krakowie u 

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji 
Częstochowskiej 



stóp Wawelu wybudował gmach Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Otrzymał 

doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na początku swej 

działalności ujednolicił formy liturgiczne przejęte z macierzystych diecezji. Z ramienia 

Episkopatu i Rządu Polskiego odwiedzał i wizytował środowiska polonijne w Ameryce 

Północnej i Południowej oraz w innych częściach świata. Szczególną opieką otaczał 

robotników sezonowych w Niemczech i Francji. Zorganizował czasopisma diecezjalne: 

"Wiadomości Diecezjalne" (Organ Urzędowy Częstochowskiej Kurii Biskupiej) i 

"Niedzielę". Sam wiele publikował, zwłaszcza na tematy społeczne, a także listy pasterskie do 

diecezjan oraz relacje z podróży apostolskich do środowisk polonijnych. W latach 

międzywojennych zorganizował stowarzyszenia inteligencji katolickiej z wyższym 

wykształceniem w głównych ośrodkach religijnych w diecezji. W diecezji założył Ligę 

Katolicką i Akcję Katolicką oraz inne stowarzyszenia katolickie. Należał do Prymasowskiej 

Rady Społecznej. 

W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy włączyli część diecezji częstochowskiej do 

tzw. ziem wcielonych do Rzeszy (do prowincji górnośląskiej i do tzw. Kraju Warty), a drugą 

część (znacznie mniejszą) do Generalnego Gubernatorstwa. Biskup nie mógł wykonywać 

posługi pasterskiej na terenie tzw. ziem wcielonych, ale czynił to potajemnie przed władzami 

okupacyjnymi. Mieszkał nadal w Częstochowie, gdzie często odprawiał nabożeństwa na 

Jasnej Górze. W czasie II wojny światowej zostało zamordowanych 62 kapłanów 

diecezjalnych, w tym 51 w obozach koncentracyjnych, a 11 na placówkach duszpasterskich w 

diecezji (pierwsi kapłani zamordowani przez Wehrmacht 2 IX 1939 roku należeli do diecezji 

częstochowskiej), jeden kapłan zginął podczas działań frontowych jako kapelan Wojska 

Polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej biskup Kubina wznowił działalność kościelną, 

odtworzenie organizacji kościelnej dotyczyło szczególnie byłego tzw. Kraju Warty.  

Ostatnie lata jego posługi przypadły na trudne lata 40. i 50. XX wieku. Wobec obawy 

przed pogromem ludności żydowskiej w Częstochowie wydał w 1946 roku (wraz z władzami 

miejskimi dwie odezwy wzywające społeczeństwo do zachowania spokoju. W 1950 roku 

konsekrował ukończoną katedrę częstochowską. W latach swojej posługi biskupiej uważał się 

za stróża Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Czuwał nad konserwacją 

Cudownego Obrazu i na Jasną Górę prowadził swoich kapłanów i wszystkich wiernych. 

Zmarł 13 II 1951 roku w Częstochowie. 

Drugim biskupem częstochowskim był ks. prof. dr hab. Zdzisław Goliński (1951 – 

1963). Przybył do Częstochowy z Lublina, gdzie w tamtejszej diecezji był biskupem 

koadiutorem i profesorem teologii moralnej na KUL-u. Już w 1951 roku zorganizował 



kapitułę katedralną i Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie. Lata jego działalności 

w Częstochowie przypadły na antykościelną działalność władz komunistycznych w Polsce. 

Władzy diecezjalnej była ograniczona a wydawnictwa diecezjalne zamknięte. Dopiero po 

październiku 1956 roku biskup Goliński mógł utworzyć nowe parafie (w tym w Zagłębiu 

Dąbrowskim) i wznowić publikację wydawnictw diecezjalnych. Po zlikwidowaniu Wydziału 

Teologicznego UJ w Krakowie zorganizował studia filozoficzno–teologiczne w 

Częstochowskim Seminarium Duchownym, jednocześnie kierując na studia specjalistyczne, 

głównie na KUL, wielu młodych kapłanów, którzy w przyszłości mieli podjąć działalność 

dydaktyczną w Seminarium. Był przewodniczącym Maryjnej Komisji Episkopatu. Od lat 60. 

XIX wieku powróciły dawne represje wobec Kościoła w Polsce, m.in. nauczanie religii 

zostało usunięte ze szkół podstawowych i średnich, co spowodowało konieczność tworzenia 

punktów katechetycznych przy parafiach. Biskup Goliński uczestniczył wówczas w obradach 

I Sesji Soboru watykańskiego. Zmarł nagle 6 VII 1963 roku w Częstochowie. 

17 I 1964 roku nowym biskupem częstochowskim został mianowany ksiądz dr Stefan 

Bareła, dotychczasowy biskup pomocniczy w tej diecezji. Od początku swej działalności w 

diecezji napotkał wielkie trudności ze strony władz administracyjnych. Nie mógł erygować 

nowych parafii, a wszystkie publikacje diecezjalne podlegały prewencyjnej cenzurze. Wobec 

represji zewnętrznych doskonalił wewnętrzna organizację i działalność struktur diecezjalnych. 

Szczególnie troszczył się o seminaria duchowne – wyższe w Krakowie i niższe w 

Częstochowie. Dzięki jego staraniom wojewoda częstochowski Grzegorz Lipowski wydał 

pozwolenie na budowę gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 

tym czasie znacznie wzrosła liczba kandydatów do stanu duchownego. Wielu duchownych 

uzyskało stopnie naukowe i podjęło działalność naukowo – dydaktyczną w diecezji. 

Uczestniczył w II, III i IV sesji Soboru watykańskiego II. Celem realizacji postanowień 

Soboru Watykańskiego II zwołał II Synod Diecezji Częstochowskiej, który rozpoczął swoją 

działalność 8 I 1976 roku. Utworzył Instytut Teologiczny w Częstochowie i zorganizował 

"Częstochowskie Studia Teologiczne" oraz wznowił wydawanie Tygodnika Katolickiego 

"Niedziela". Za jego posługi w latach W 1979 i 1983 odbyły się pielgrzymki papieskie Jana 

Pawła II do Ojczyzny, w tym do Częstochowy. Zmarł 12 II 1984 roku w Częstochowie. 

8 IX 1984 roku papież Jan Paweł II mianował biskupem częstochowskim księdza dra 

Stanisława Nowaka, dotychczasowego rektora Krakowskiego Seminarium Duchownego. 

Kontynuował on prace II Synodu Diecezjalnego. Zorganizował w diecezji kilka Kongresów 

Eucharystycznych. W wielu parafiach ustanowił sanktuaria maryjne i świętych oraz kaplice 

Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 15 VIII 1991 roku odbył się na Jasnej Górze 



VI Światowy Dzień Młodzieży. W tym samym dniu  papież Jan Paweł II poświęcił gmach 

Seminarium Duchownego, do którego 3 X tego roku formalnie biskup Stanisław Nowak 

przeniósł Częstochowskie Seminarium Duchowne z Krakowa. 

 

5. Bulla Totus Tuus Poloniae populus 

 

25 III 1992 roku papież Jan Paweł II ogłosił bullę Totus Tuus Poloniae populus, której 

miała na celu 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. Została wówczas 

ustanowiona  nowa metropolia częstochowska, w skład której wchodziły archidiecezja 

częstochowska i diecezje (sufraganie) radomska i sosnowiecka. Archidiecezja częstochowska 

wraz z terytorium przejęła tradycje diecezji częstochowskiej. Jednocześnie znaczna część 

dawnej diecezji częstochowskiej przejęły nowo powstałe diecezje sosnowiecka i kaliska. 

Przed podziałem powierzchnia diecezji częstochowskiej  liczyła 8.524 km², a po podziale 

6.925 km². Przed podziałem diecezja częstochowska liczyła 1.450.000 mieszkańców, a po 

podziale 924.130 mieszkańców. Przed podziałem w diecezji częstochowskiej było 827 

kapłanów, a po podziale 605. Z 46 dekanatów w archidiecezji pozostało 31 dekanatów: 

Brzeźnica, w Częstochowie – św. Józefa, Najśw. Maryi Panny Jasnogórskiej, św. Wojciecha, 

św. Zygmunta, Częstochowa – Blachownia; Działoszyn, Gidle Gorzkowice, Kłobuck, 

Kłomnice, Kodrąb. Koziegłowy, Krzepice, Mstów, Myszków, Olsztyn, Osjaków, Pajęczno, 

Poraj, Praszka, w Radomsku – św. Lamberta, Najśw. Serca Jezusa; Rozprza, Sulmierzyce, 

Truskolasy, w Wieluniu – Najść. Maryi Panny Pocieszenia, św. Wojciecha; w Zawierciu – 

NMP Królowej Polski, św. Ap. Piotra i Pawła, Żarki, a z 401 parafii w archidiecezji pozostało 

281. Od 2000 roku archidiecezja była położona w granicach województw łódzkiego, 

śląskiego i opolskiego. Diecezja kaliska przejęła 3 dekanaty (bolesławiecki, lututowski i 

wieruszowski), 23 parafie  i  31 kapłanów. Do diecezji sosnowieckiej zostało włączonych 12 

dekanatów (w Będzinie – Trójcy Przenajśw., w Czeladzi – św. Stanisława BM, w Dąbrowie 

Górniczej – MB Anielskiej, św. Antoniego Padewskiego, Najśw. Serca Jezusa, łazowski, 

sączowski, siewierski; w Sosnowcu – Chrystusa Króla, św. Jadwigi , św. Tomasza Ap., 

Wniebowzięcia NMP (katedra). Na tym terenie było 97 parafii.   

 

 



 

6. Arcybiskupi częstochowscy 

 

Pierwszym metropolitą–arcybiskupem częstochowskim został dotychczasowy biskup 

diecezji częstochowskiej dr Stanisław Nowak. Kontynuował swoją działalność pasterską, 

szczególnie szerząc kult eucharystyczny wśród wiernych, a także pobożność maryjną. Drugim 

arcybiskupem częstochowskim został mianowany po rezygnacji poprzednika w dniu 29 XII 

2011 roku dotychczasowy biskup zamojsko–lubaczowski dr Wacław Depo. Urodzony 27 IX 

1953 roku w Szydłowcu koło Radomia. Ukończył  studia w Seminarium Duchownym w 

Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 VI 1978 roku. Studia specjalistyczne z zakresu 

teologii odbył na KUL-u. Stopień naukowy doktora teologii z zakresu dogmatyki uzyskał w 

1984 roku, podejmując pracę dydaktyczną na Wydziale Teologicznym KUL. W 1990 roku 

został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sandomiersko–radomskiej (w 

1992 roku rektorem Seminarium Duchownego w Radomiu). W latach 2000–2006 był 

adiunktem w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. W 2006 roku 

był z ramienia Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczącym Rady Programowej 

Radia Maryja. Od października 2006 roku był Przewodniczącym Komisji Mieszanej Biskupi 

– Wyżsi Przełożeni Zakonni i delegatem Konferencji Episkopatu  Polski przy Krajowej 

Radzie Katolików Świeckich. Opublikował wiele opracowań naukowych z zakresu teologii. 

Jako arcybiskup częstochowski przewodniczył  uroczystościom jasnogórskim. Prowadził 

ożywioną działalność pasterską w archidiecezji. W Konferencji Episkopatu Polski pełni 

funkcję Przewodniczącego Komisji Środków Społecznego Przekazu. Dzięki jego staraniom 

została przeprowadzona koronacja koronami papieskimi Obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej 

Zawierzenia w Praszce w dniu 12 IX 2015 roku.  

Biskupami pomocniczymi w diecezji częstochowskiej byli: Antoni Jacek Zimniak 

(1936–1943), dr Stanisław Czajka (1944–1965), Wojciech Turowski (koadiutor, ale nie został 

zaaprobowany przez władze komunistyczne – czerwiec 1950 rok); dr Stefan Bareła (1960–

1964); dr Tadeusz Szwagrzyk (1964–1992), mgr Franciszek Musiel (1965–1992), dr 

Miłosław Jan Kołodziejczyk (1978–1994), prof. dr hab. Antoni Długosz (1993–...), dr Jan 

Wątroba (2000–2013). 
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prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała 

Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne 

 

Zbiorniki wodne na tle podziału fizycznogeograficznego Wyżyny Śląskiej (341.1), Kotliny 
Oświęcimskiej (512.2) oraz makroregionów sąsiednich, tj. Niziny Śląskiej (318.5), Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej (341.2), Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (341,3), Kotliny Ostrawskiej 
(512.1), Pogórza Zachodniobeskidzkigo (513.3) i Beskidów Zachodnich (513.4): 1 granica państwa, 2  

granice mezoregionów (318.57 – Równina Opolska, 318.58 – Płaskowyż Głubczycki, 318.59 – 
Kotlina Raciborska, 341.11 Chełm, 341.12  Garb Tarnogórski, 341.13  Wyżyna Katowicka, 341.14  

Pagóry Jaworznickie, 341.15 Płaskowyż Rybnicki, 341.23 – Próg Woźnicki, 341.25 – Obniżenie 
Górnej Warty, 341.31 – Wyżyna Częstochowska, 341.32 – Wyżyna Olkuska, 341.33 – Rów 

Krzeszowicki, 341,34 – Garb Tenczyński, 512.21  Równina Pszczyńska, 512.22  Dolina Górnej Wisły, 
512.23  Pogórze Wilamowickie, 513.32 – Pogórze Śląskie, 513.45 – Beskid Śląski, 513.46 – Kotlina 

Żywiecka, 513.47 – Beskid Mały), 2  cieki i zbiorniki wodne, 3 ważniejsze miejscowości. 

 

W polskiej literaturze geograficznej określenie „pojezierze” powszechnie stosuje się w 

odniesieniu do obszaru o typie krajobrazu determinowanego zlodowaceniami plejstoceńskimi, 



którego cechą jest rzeźba polodowcowa i duża liczba jezior1. Pojezierza są typowe dla strefy 

klimatu umiarkowanego i wyróżniają się dużą jeziornością obszaru, czyli określonym 

procentowo udziałem powierzchni wód stojących w jego powierzchni ogólnej2. Odpowiednio 

wysoka jeziorność dotyczy także skupisk różnorodnych zbiorników wodnych powstałych w 

konsekwencji działalności człowieka. W takich przypadkach korzystne jest jednak stosowanie 

pojęcia „pojezierze antropogeniczne”, wskazującego na odmienność genezy i warunków 

funkcjonowania mis limnicznych w stosunku do pojezierzy naturalnych3. Coraz częściej 

używa się określenia „pojezierze” w odniesieniu do skupisk zbiorników wodnych bez 

względu na ich genezę4. 

Na świecie jest wiele skupisk zbiorników antropogenicznych5. Również na niektórych 

obszarach Polski sztucznych zbiorników wodnych jest na tyle dużo, że zasługują na miano 

pojezierzy antropogenicznych. Stosuje się je w odniesieniu do Łuku Mużakowskiego w 

południowo-zachodniej Polsce6 czy też Wyżyny Śląskiej7 i Kotliny Oświęcimskiej8 wraz z 

terenami przyległymi (Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne) w Polsce południowej9. 

W 2005 r. na Wyżynie Śląskiej zinwentaryzowano 2405 zbiorników wodnych o 

łącznej powierzchni 60,8 km2, z czego w poszczególnych mezoregionach występowało (rys. 

1): 85 zbiorników (0,35 km2) Chełm, 367 zbiorników (11,4 km2)  Garb Tarnogórski, 159 

zbiorników (11,3 km2)  Pagóry Jaworznickie, 802 obiekty (10,0 km2)  Płaskowyż Rybnicki, 

992 zbiorniki (27,8 km2)  Wyżyna Katowicka. Kotlinę Oświęcimską charakteryzowało 

występowanie 1253 zbiorników o łącznej powierzchni 80,6 km2, z czego 229 akwenów (8,1 

km2) leży na Równinie Pszczyńskiej, 692 zbiorniki (59 km2) występują w Dolinie Górnej 

 

1 A. T. Jankowski, M. Rzętała, Stan badań limnologicznych w regionie górnośląskim, w: Jeziora i 
sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona, ref. A. T. Jankowski, M. Rzętała, 
Sosnowiec 2004, s. 103. 
2 A. Choiński, Jeziora kuli ziemskiej, Poznań 2007, s. 1-203. 
3 M. Rzętała, A. Jaguś, New lake district in Europe: origin and hydrochemical characteristics. „Water 
and Environment Journal” 2012, nr 26, s. 108. 
4 J. Flis, Słownik szkolny. Terminy geograficzne, Warszawa 1998 s. 238. 
5 S. Czaja, Zbiorniki i poje-zierza antropogeniczne w: Człowiek i woda, red. T. Szczypek, M. Rzętała, 
Sosnowiec 2003, s. 22-30; J. Głodek, Jeziora zaporowe świata, Warszawa 1985, 1-174. 
6 A. Jędrczak, Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim, Zielona 
Góra 1992. 
7 R. Machowski, M. Rzętała, Wyżyna Śląska i jej obrzeżenie jako “pojezierze antropogeniczne”. 
„Wszechświat” 2006, t. 107, nr 1–3, s. 45-50. 
8 M. Rzętała, Liczebność i morfogeneza zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i w Kotlinie 
Oświęcimskiej, w: Geograficzne aspekty antropopresji, red. D. Absalon, A. Hibszer, Sosnowiec 2008. 
s. 105-113. 
9 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, Katowice 2008, s. 
132-134. 



Wisły, a na Podgórzu Wilamowickim są 332 zbiorniki (13,5 km2). Jeziorność Wyżyny 

Śląskiej wynosi 1,5%, a Kotliny Oświęcimskiej 6,5%. Biorąc pod uwagę akweny położone w 

sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej, mamy do czynienia z powierzchnią 

wodną rzędu 150 km2 i średnią jeziornością (zbiornikowością) około 4%10. 

 

1. Granice Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego 

 

 

Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne na początku XXI wieku: 1 cieki i zbiorniki wodne, 2 
granica górnośląskiego pojezierza antropogenicznego, 3 ważniejsze miejscowości, 4 granica 

państwa. 

 

Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne to największe w Polsce skupisko 

sztucznych zbiorników wodnych. Jest to obszar o powierzchni 6,8 tys. km2, który pod 

względem fizycznogeograficznym obejmuje Wyżynę Śląską i Kotlinę Oświęcimską oraz 
 

10 M. Rzętała, 2008: Liczebność i morfogeneza zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i w Kotlinie 
Oświęcimskiej…, s. 105-113. 



części kilku innych sąsiadujących z nimi makroregionów, m. in. Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, Kotliny Ostrawskiej, Niziny Śląskiej11. Obszar Górnośląskiego Pojezierza 

Antropogenicznego jest utożsamiany z pogranicznymi częściami krain historyczno-

etnograficznych, tj. Górnego Śląska jako części Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego jako części 

zachodniej Małopolski, a także coraz częściej współcześnie wydzielanego Podbeskidzia. 

Obszar ten jest obecnie postrzegany przez pryzmat przemysłowego znaczenia regionu, a w 

centralnej części (Konurbacja Katowicka, Rybnicki Okręg Węglowy) jest on uznawany za 

najbardziej antropogenicznie przeobrażony obszar Polski. Górnośląskie Pojezierze 

Antropogeniczne jest obszarem odwadnianym przez system hydrograficzny Odry (m.in. 

zlewnie: Olzy, Bierawki, Rudy, Kłodnicy, Małej Panwi) oraz Wisły (m.in. zlewnie: Małej 

Wisły, Pszczynki, Przemszy i Soły).  

Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne (rys. 2) zostało wydzielone na podstawie 

obliczonych wskaźników gęstości zbiorników wodnych i jeziorności (czyli zbiornikowości), 

w po-lach podstawowych o długości boku 10 km i powierzchni 100 km2. Zasięg 

Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego ustalono metodą interpolacji, przyjmując 

izolinię jeziorności 0,5% jako jego granicę (skoro jeziorność Polski jest oceniana na 0,9%, a 

w strefie krajobrazu staroglacjalnego, wyżyn i gór jest jeszcze niższa). W dolinie Odry, Wisły 

i Soły oraz przez tereny pogranicza Polski i Republiki Czeskiej granicę Górnośląskiego 

Pojezierza Antropogenicznego wyznaczono sztucznie, ponieważ przecina ona tzw. strefy 

przejściowe. Najdłuższy odcinek granicy przypada na strefę przejściową między 

Górnośląskim Pojezierzem Antropogenicznym i ostrawsko-karwińskim pojezierzem 

antropogenicznym, zaś w dolinach Wisły, Soły i Odry granica oddziela Górnośląskie 

Pojezierze Antropogeniczne od dolinnych skupisk zbiorników wodnych decydujących o dużej 

jeziorności. 

 

2. Wskaźniki jeziorności i gęstości zbiorników wodnych 

 

Obecnie na obszarze Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego występują 4773 

zbiorniki wodne, których łączna powierzchnia wynosi 185,4 km2. Jeziorność poszczególnych 

pól podstawowych wynosi od 0,003% do 19,2%. Jeziorność całego pojezierza 

antropogenicznego wynosi 2,74%. Największa jeziorność występowała na obrzeżach 

Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego, gdzie położone są największe zaporowe i 
 

11 M. Rzętała, 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji …, s. 132. 



poeksploatacyjne zbiorniki wodne, a najmniejsza w jego centralnej części (rys. 3)12. 

Jeziorność Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego osiąga wartość charakterystyczną 

dla naturalnych polskich pojezierzy polodowcowych: Pojezierza Mazurskiego (3,05%), 

Pojezierza Pomorskiego (2,03%), Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego (1,23%)13. 

 

Jeziorność (zbiornikowość) Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego: 1 cieki i zbiorniki wodne, 
2 izolinie procentowego udziału powierzchni zbiorników wodnych na 100 km2, 3  ważniejsze 

miejscowości, 4  granica państwa. 

 

Średnia gęstość zbiorników wodnych osiąga 70,54 zbiorników na 100 km2 (0,7 

statystyczne-go zbiornika na 1 km2). Gęstość zbiorników wodnych waha się w zakresie od 2 

do 200 zbiorników na 100 km2. Największa koncentracja zbiorników wodnych występuje na 

południu i północy Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego, a nieco niższa w 

 

12 Tamże, s. 132. 
13 A. Choiński, Zarys limnologii fizycznej Polski, Poznań 1995, s. 1-298. 



centralnej, wschodniej i zachodniej jego części (rys. 4)14. Daje to podstawy do bardziej 

szczegółowych podziałów Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego, dlatego wspomina 

się o tzw. Żabim Kraju w dolinie Wisły czy też Pojezierzu Dąbrowskim w Dąbrowie 

Górniczej i okolicach. 

 

Gęstość zbiorników wodnych w regionie górnośląskim: 1 cieki i zbiorniki wodne, 2  izolinie gęstości 
zbiorników wodnych wyrażone ich liczbą na 100 km2, 3  ważniejsze miejscowości, 4  granica 

państwa. 

 

3. Geneza i morfometria zbiorników wodnych 

 

Powstanie Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego było związane z rozwojem 

górnictwa surowców mineralnych (rud: srebra, ołowiu, żelaza, cynku oraz węgla kamiennego 

i surowców skalnych) i hutnictwa, któremu towarzyszyło uprzemysłowienie i napływ 

ludności, a w konsekwencji wzrost urbanizacji regionu. W różnym stopniu rozwinął się sektor 

 

14 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji…, s. 133. 



usług. Tereny poza ośrodkami miejskimi od dawna były użytkowane rolniczo. Immanentną 

cechą trwającego kilka wieków rozwoju gospodarczego w regionie jest przekształcanie 

stosunków wodnych. Przykładem antropogenicznych zmian środowiska wodnego są sztuczne 

zbiorniki wodne. Mają one znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz pełnią określone 

funkcje społeczno-gospodarcze. Analizy historycznych materiałów kartograficznych 

wskazują, że pojezierze powstało w ciągu XX wieku, ale intensywny przyrost powierzchni 

wodnej zaznaczył się w jego drugiej połowie. W latach 60. dwudziestego stulecia w granicach 

współczesnego pojezierza występowało zaledwie 3097 zbiorników o łącznej powierzchni 

wodnej 113,4 km2 (rys. 5). Jeziorność wynosiła wtedy 1,68%, a na 100 km2 przypadało 45,77 

akwenów15. 

 

Obszar Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego w latach 60. XX wieku: 1  cieki i zbiorniki 
wodne, 2  granica górnośląskiego pojezierza antropogenicznego, 3  ważniejsze miejscowości, 4  

granica państwa, 5  obszary nie objęte inwentaryzacją. 

 

 

15 Tamże. 



W granicach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego jeziora naturalne 

stanowią znikomy odsetek zbiorników wodnych, a jeziora antropogeniczne są rezultatem 

celowych zabiegów hydrotechnicznych lub niezamierzonym efektem aktywności 

gospodarczej (fot. 1). Pod względem genetycznym są to zbiorniki: zaporowe, groblowe, 

poeksploatacyjne, w nieckach osiadania, zapadliskowe, betonowe, ziemne, poregulacyjne, itd. 

Wiele antropogenicznych zbiorników wodnych podlega spontanicznej naturalizacji, 

upodabniając się do jezior jako obiektów naturalnych. Dotyczy to zwłaszcza akwenów 

poeksploatacyjnych, sadzawek wypełnionych wodą niecek z osiadania i zapadlisk, które już 

na etapie młodocianego lub dojrzałego stadium rozwoju przypominają jeziora naturalne. Inne 

zbiorniki wodne, zachowują cechy basenów o sztucznie kształtowanym reżimie wodnym. 

Hydrogeneza zbiorników wodnych Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego jest 

efektem specyficznego obiegu wody w tym regionie, którego wyrazem jest rozwinięty 

sztuczny bilans wodny zbiorników (ze złożonością uwarunkowań zarówno przyrodniczych i 

antropogenicznych)16. 

 

Tabela 1. Największe zbiorniki wodne Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego. 

 

W granicach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego zdecydowanie dominują 

zbiorniki o powierzchni do kilku hektarów. Zbiorniki o powierzchni kilkudziesięciu lub 

kilkuset hektarów są nieliczne, lecz charakteryzują się one największą pojemnością (tab. 1)17. 

 

 

 

 

16 Tamże, s. 28. 
17 M. Rzętała M., A. Jaguś, New lake district in Europe…, s. 112. 



4. Cechy chemiczne wody i osadów 

 

 

Tabela 2. Właściwości fizykochemiczne wód wybranych zbiorników Górnośląskiego Pojezierza 
Antropogenicznego w latach 1998-2007 (wartości średnie). 

 

Zbiorniki wodne Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego funkcjonują w 

warunkach zróżnicowanej antropopresji: miejskiej, przemysłowej, rolniczej, a także w 

obszarach o warunkach quasi-naturalnych. Powoduje to specyfikę przebiegu procesów 

znamiennych dla wód stojących, np. obiegu wody i wahań stanów wody, procesów 

termiczno-tlenowych, zjawisk lodowych, zanieczyszczenie wód (tab. 2)18, zmian w żyzności 

wód, procesów brzegowych, formowania osadów dennych. O skali ilościowo-jakościowych 

 

18 Tamże, s. 114. 



zmian wód zbiorników antropogenicznych w granicach Górnośląskiego Pojezierza 

Antropogenicznego świadczą19: 

• zaburzenie sezonowej zmienności dopływu i odpływu powierzchniowego zbiorników 

wodnych, co najczęściej wynika z realizacji założeń gospodarki wodnej; 

• wahania stanów wody o rocznej amplitudzie nawet kilku metrów; 

• dynamiczne zmiany bezwzględnej ilości zasilania pluwialnego oraz parowania 

powodowane wymuszonymi antropogenicznie zmianami powierzchni zbiorników (z 

okresowym osuszeniem mis akwenów włącznie); 

• ucieczki wody ze zbiorników w podłoże czemu sprzyjają ograniczone możliwości 

uszczelnienia mis w warunkach rozwoju górnictwa odkrywkowego i głębinowego; 

• antropogenizacja wymiany wody w zbiornikach; 

• zaawansowana eutrofizacja o cechach politrofii i hypertrofii; 

• pogorszenie warunków tlenowych z częstym występowaniem stanów silnego 

przetlenienia, natlenienia deficytowego, a nawet anoksji; 

• zmniejszenie zasięgu strefy eufotycznej; 

• wysokie zasolenie wód; 

• acidifikacja lub alkalizacja wód; 

• zmieniony skład chemiczny oraz wysoka zawartość metali ciężkich i zanieczyszczeń 

organicznych; 

• podgrzanie cieków alimentujących oraz antropotermia wraz z istotnym ograniczeniem 

zjawisk lodowych i antropomiksja; 

• zwielokrotnione tempo wypełniania osadami mis zbiorników wodnych wskutek 

miejsko-przemysłowej dostawy materii.  

Osady denne zbiorników wodnych Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego pod 

względem uśrednionego składu mechanicznego odpowiadają glinie ilastej z 25,5% udziałem 

frakcji pylastej, frakcją ilastą na poziomie 29,9% i ziarnami piaszczystymi w ilości 44,5%. 

Osady denne poszczególnych zbiorników wodnych są zróżnicowane pod względem składu 

granularnego i reprezentują wszystkie grupy osadów, z wyjątkiem gliny pylastej i pyłu. W 

składzie podstawowym osadów występują: SiO2 (6,83–79,94%), Al2O3 (1,24–17,0 8%), 

Fe2O3 (2,07–13,08%), MnO (0,03–0,75%), MgO (0,33–13,30%), CaO (0,43–30,69%), Na2O 

 

19 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji…, s. 150-151. 



(0,05–1,13%), K2O (0,16–2,49%), TiO2 (0,06–1,02%), P2O5 (0,06–5,28%), S (0,0–4,97%), 

przy stratach prażenia wynoszących 4,71–47,71%20. 

 

Tabela 3. Zawartość pierwiastków śladowych w osadach dennych zbiorników wodnych 
Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego. 

 

Osady denne większości zbiorników wodnych Górnośląskiego Pojezierza 

Antropogenicznego są zanieczyszczone metalami, niemetalami i metaloidami (tab. 3)21. 

Osady denne tych zbiorników zwykle zawierają pierwiastki śladowe w ilości świadczącej o 

zanieczyszczeniu antropogenicznym, aczkolwiek  występują też przypadki koncentracji tych 

substancji, zbliżonej do tła geochemicznego regionu lub od niego niższej. 

 

5. Użytkowanie zbiorników wodnych 

 

Zbiorniki wodne występujące w granicach Górnośląskiego Pojezierza 

Antropogenicznego są pod względem użytkowym najczęściej obiektami wielofunkcyjnymi. 

Oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego pełnią funkcje gospodarcze. Zbiorniki te 

spełniają zadania przeciwpowodziowe, służą zaopatrzeniu w wodę, wykorzystywane są do 

celów rekreacji i wypoczynku, włączone są w cykl produkcyjny zakładów przemysłowych 

lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych, itd. Inne atrybuty użytkowania zbiorników 

 

20 M. A. Rzętała, Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena 
zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie 
regionu górnośląsko-zagłębiowskiego), Katowice 2014, s. 76-80. 
21 Tamże, s. 132. 



to: wykorzystanie w produkcji energii elektrycznej, zabezpieczenie przeciwpożarowe, 

oczyszczanie ścieków, itd.22 

Na terenie Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego – ze względu na dużą 

gęstość zaludnienia, wysoki stopień urbanizacji, ważną rolę w gospodarce narodowej – 

priorytetowo traktowane są zbiorniki, pełniące rolę w zaopatrzeniu w wodę do celów 

komunalnych, przemysłowych i rolniczych oraz służące ochronie przeciwpowodziowej. 

Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają duże zbiorniki zaporowe i poeksploatacyjne, 

zlokalizowane na obrzeżach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego.  

Ważne jest również znaczenie zbiorników wodnych dla organizacji wypoczynku, 

rekreacji i turystyki. Przykładami akwenów, które pełnią tego typu funkcje, są zbiorniki:  

• Pogoria I, Pogoria III i Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej; 

• Czechowice i Kąpielisko Leśne w Gliwicach; 

• Chechło w Tarnowskich Górach; 

• Sosina w Jaworznie; 

• Stawiki i Balaton w Sosnowcu; 

• Morawa i Maroko w Katowicach; 

• Pławniowice w Pławniowicach; 

• Skałka w Świętochłowicach; 

• Paprocany w Tychach; 

• Rogoźnik Duży i Mały w Rogoźniku. 

Najczęstszymi sposobami wykorzystania rekreacyjnego akwenów jest użytkowanie 

całości lub części ich powierzchni jako: kąpielisk, pływalni, miejsc uprawiania żeglarstwa 

(jachtingu, żeglarstwa deskowego  windsurfingu, żeglarstwa lodowego bojerów), miejsc 

uprawiania kajakarstwa, urządzonych łowisk dla wędkarzy, instalacji urządzeń sportowo-

rekreacyjnych i tzw. urządzeń turystycznych. 
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Adam Frużyński 

Industrializacja Górnego Śląska do 1922 roku 

 

Industrializacja (inaczej uprzemysłowienie) – to proces przekształcania tradycyjnego 

rolniczego społeczeństwa w przemysłowe, dzięki rozwojowi gospodarki opartej na przemyśle 

i mechanizacji produkcji przy wykorzystaniu określonych metod zarządzania. Charakteryzuje 

się: zwiększaniem odsetka osób zatrudnionych w przemyśle, standaryzacją czasu pracy, 

wyraźnym podziałem pracy. Rozwój przemysłu i techniki wielkoprzemysłowej pociąga za 

sobą wzrost wydajności pracy, przyspiesza rozwój innych dziedzin gospodarki i decyduje o 

modernizacji rolnictwa. Zapewnia wyższy poziom dochodu narodowego i umożliwia 

osiągniecie wyższej stopy życiowej ludności. W wyniku industrializacji następują istotne 

zmiany w strukturze gospodarczej. Na czołowe miejsce wysuwa się przemysł ciężki, a 

zwłaszcza takie jego gałęzie, jak: górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy, 

elektrotechniczny itp., które dostarczają pozostałym gałęziom nowoczesnych pod względem 

technicznym maszyn i urządzeń produkcyjnych. Procesowi temu towarzyszy przyspieszona 

urbanizacja. 

 

1. Sytuacja ekonomiczna Górnego Śląska i polityka gospodarcza Królestwa 

Pruskiego w XVIII wieku 

 

XIX-wieczna litografia przedstawiająca Hutę Kluczborską założoną w 1755 roku 



Industrializacja Górnego Śląska jest wynikiem długotrwałego procesu historycznego, 

mającego swój początek w drugiej połowie XVIII wieku i trwającego do dnia dzisiejszego. W 

ciągu jednego stulecia porośnięty gęstymi lasami region stał się jednym z największych 

europejskich ośrodków przemysłowych, dzięki zastosowaniu osiągnięć XVIII-wiecznej 

rewolucji przemysłowej (maszyna parowa, koks, węgiel kamienny, piec pudlingowy, 

walcarki). Przemiana ta stała się możliwa przede wszystkim dzięki uruchomieniu 

indywidualnej pomysłowości, inicjatywy i przedsiębiorczości. Na Górnym Śląsku pojawiło 

się w tym czasie wiele wybitnych osobowości, które dzięki posiadanej wiedzy, 

umiejętnościom organizacyjnym, nowatorskiemu podejściu do napotkanych problemów i 

zdobytemu autorytetowi, zmieniły bieg dziejów. Przemiany gospodarcze, techniczne i 

społeczne zostały zainicjowane bezpośrednio przez państwo pruskie. Było to też dziełem 

wielu wybitnych specjalistów i organizatorów, piastujących stanowiska w administracji 

rządowej, będącej inicjatorem przemian ekonomicznych w tym okresie. W proces 

uprzemysłowienia Górnego Śląska bardzo szybko włączyli się również właściciele majątków 

ziemskich, znajdujących się na tym obszarze. Posiadali oni odpowiednie zasoby taniej siły 

roboczej, a na terenie ich posiadłości znajdowały się pokłady węgla kamiennego, rudy żelaza 

i metali nieżelaznych1. 

Gdy w 1742 roku Górny Śląsk w wyniku pierwszej wojny śląskiej został przyłączony 

do Królestwa Pruskiego, był biedną rolniczą krainą porośnięta gęstymi lasami. W miastach 

pracowały tylko drobne warsztaty rzemieślnicze. Nad przepływającymi przez ten obszar 

rzekami pracowały niewielkie kuźnice dostarczające żelazo. Drobny przemysł 

reprezentowały: kamieniołomy, wapienniki, gorzelnie, cegielnie, tartaki, browary, huty szkła. 

W niewielkim zakresie eksploatowano węgiel kamienny i, rudę cynku i ołowiu2. Początkowo 

król Fryderyk II nie zdawał sobie sprawy z możliwości gospodarczych Górnego Śląska, 

dostrzegając w nim jedynie kolejne źródło zwiększenia dochodów państwa. W 1747 roku 

władze państwowe odmówiły jakiejkolwiek pomocy dla upadających górnośląskich kopalń 

ołowiu, srebra i galmanu3. Dopiero w latach 50. XVIII wieku władze państwowe 

 

1 Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i Materiały, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1970, s. 112-113. 
2 Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 172; W. 
Korta, Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa 2003, s. 339; E. Rostworowski, Historia XVIII wieku, 
Warszawa 1984, s. 497-499; S. Salmonowicz, Fryderyk II, Wrocław 1985, s. 66. 
3 E. Piątek, Organizacyjne zasady działania dolnośląskiego górnictwa węglowego od XV wieku do 
1769 roku, w: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze, red. S. Januszewski, Wrocław 2007, s. 11; 
W. Długoborski, Friedrich Wilhelm von Reden jako człowiek oświecenia, w: Friedrich Wilhelm von 
Reden i jego czasy, red. Z. Kapała, Chorzów 2002, s. 59. 



zdecydowały się na budowę hut żelaza w Ozimku (1754) i Kluczborku (1755), które miały 

zaopatrywać w wyroby żelazne 35 tysięczną armię stacjonującą na Śląsku4. 

Proces industrializacji Górnego Śląska nie był zadaniem łatwym, ponieważ Królestwo 

Pruskie stanowiło zlepek różnych terytoriów, połączonych osobą panującego, słabo ze sobą 

związanych, oddzielonych wewnętrznymi granicami celnymi. Stosowano w nich różnego 

typu systemy miar i wag, miały one również odmienne tradycje, znajdowały się też na 

różnym poziomie rozwoju ekonomicznego5. Ponad 80% ludności mieszkało na wsi i parało 

się rolnictwem. W miastach kontrolowanych przez administrację państwową dominowały 

drobne warsztaty zrzeszone w cechach. Przemysł manufakturowy był słabo rozwinięty, w 

nieco lepszej sytuacji znajdował się handel. Celem prowadzonej przez władcę merkantylnej 

polityki gospodarczej (w Prusach znanej pod nazwą kameralizmu) była ingerencja państwa w 

sprawy gospodarcze6. Dotyczyło to wszystkich sfer życia społecznego, gospodarczego i 

nawet prywatnego poddanych. Państwo przy pomocy biurokratycznej administracji określało 

prawa rządzące rynkiem pracy, wyznaczało ceny towarów, kierunki handlu, ograniczało 

import i promowało eksport. Aby przyspieszyć rozwój przemysłu, stosowano system dotacji, 

subsydiów, przywilejów monopolistycznych, ulg podatkowych, ceł zaporowych. Państwo 

inwestowało poważne sumy w przemysł manufakturowy, ściągało obcych fachowców7. 

Ostatecznym celem było posiadanie zrównoważonego budżetu, mającego stałą przewagę 

dochodów nad wydatkami, oraz dodatniego bilansu handlu zagranicznego8. 

 

 

 

 

4 Hutnictwo na ziemiach polskich, red. J. Czermiński, Katowice 1992, s. 61; J. T. Juros, Historia, 
zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi, Ozimek 2012, s. 16; J. T. Juros, Zagwiżdzie Historia 
Królewskiej Kluczborskiej Huty i kolonii Friedrichsthal, Ozimek/Zagwiździe 2014, s. 35; Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu /Technika Górnicza/ Archiwum (MGW/TG/A): 2600 plan huty w 
Kluczborku z wielkim piecem fryszerką i kanałem wodnym, 1803, rys. J. G. Gartner, OBB 648; 
MGW/TG/A: 1612 fryszerka nr I w hucie Kluczborskiej, XIX wiek, autor nieznany, OBB 2008; J. 
Jaros, Dzieje hutnictwa żelaznego w rejonie Gliwic i Zabrza (do 1945 r.), Kwartalnik Historii Nauki i 
Techniki, Warszawa 1963, s. 254, Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń 
hutniczych. Katowice 1972, s. 38. 
5 S. Salmonowicz, Prusy – dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987, s. 144. 
6 C. Clark, Prusy Powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009, s. 175. 
7 S. Salmonowicz, Fryderyk II…, s. 143-145. 
8 A. Frużyński, Powstanie przemysłu górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku, w: Od maszyny parowej 
do kolei żelaznej, red. P Chmiel, A. Frużyński, P. Mrass, A. Tyrell, Zabrze-Ratingen 2004, s. 10; E. 
Rostworowski, Historia…, s. 550-551. 



2. Zmiany prawne i organizacyjne w czasie wstępnej industrializacji 

(protoindustrializacji) 

 

Proces industrializacji Górnego 

Śląska był planowo realizowany dopiero 

po 1763 roku, gdy po zakończeniu wojny 

siedmioletniej przynależność Śląska do 

Prus została ostatecznie utrwalona, a król 

Fryderyk II przy pomocy sprawdzonych 

metod administracyjno-finansowych 

przystąpił do odbudowy kraju ze 

zniszczeń wojennych9. W 1767 roku 

rządowa komisja wysłana z Berlina 

stwierdziła, że Górny Śląsk posiada duże 

złoża surowców mineralnych: węgla 

kamiennego, rudy żelaza, srebra, ołowiu, 

galmanu. Ich eksploatacja miała 

zwiększyć dochody państwa, ograniczyć 

import i przyczynić się do ogólnego 

wzrostu uprzemysłowienia kraju. 

Prowadząca badania Komisja stwierdziła 

jednocześnie całkowitą ruinę górnictwa, w 

którym zatrudnionych było zaledwie 

kilkunastu pracowników10. Wydobycie węgla kamiennego było symboliczne (200-300 ton 

rocznie) i prowadzone w kilku niewielkich kopalniach, zlokalizowanych w rejonie Murcek i 

Rudy Śląskiej11. W nieco lepszej sytuacji znajdowało się górnośląskie hutnictwo żelaza, które 

posiadało wtedy: 20 wielkich pieców, 43 fryszerki, kilkanaście archaicznych już dymarek i 

 

9 S. Salmonowicz, Prusy-dzieje…, s. 145; s. 158-159. 
10 Zarys dziejów górnictwa na ziemiach Polskich, t. 2, Katowice 1961, s. 34. 
11 E. Piątek, Początki górnictwa węglowego w rejonie Zabrza, w: Górnik Polski, nr 5, red. J. 
Jurkiewicz, Zabrze 2011, s. 136. 

Friedrich Wilhelm von Reden - jeden z dyrektorów 
Wyższego Urzędu Górniczego. 



kuźnic12. Dostarczały one wyroby żelazne, przeznaczone głównie na potrzeby lokalnego 

rynku śląskiego. 

Komisja rządowa po zapoznaniu się z sytuacją gospodarczą Górnego Śląska zleciła 

uporządkowanie stanu prawnego i administracyjnego związanego z przemysłem. W 1768 

roku powołano Departament Górniczo-Hutniczy w Berlinie. Na jego czele stał od 1777 roku 

baron Antoni Fryderyk von Heinitz (1725-1802)13. Opowiadał się on za znacznym 

ograniczeniem ingerencji państwa w procesy gospodarcze i swobodnym rozwojem przemysłu 

prywatnego. Kierowany przez niego Departament Górniczo-Hutniczy na terenie Górnego 

Śląska sprawował nadzór nad przemysłem przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego w 

Złotym Stoku (od 1779 roku we Wrocławiu)14. W 1769 roku wydano nowe prawo górnicze, 

obowiązujące na Śląsku i hrabstwie Kłodzkim. Na mocy tego prawa uznano, że ciała kopalne, 

z wyjątkiem rudy żelaza, stają się własnością państwa15. Wszystkie czynności związane z 

poszukiwaniem i wydobywaniem wymagały uzyskania odpowiednich zezwoleń 

przyznawanych przez władze górnicze. Powołana została też Kasa Bracka, mająca opiekować 

się chorymi górnikami oraz wdowami i sierotami po górnikach16. Dla zapewnienia zakładom 

fachowego kierownictwa wprowadzono bezpośredni zarząd kopalni przez Wyższy Urząd 

Górniczy (zasada dyrekcyjna)17. Również założenie huty, służącej do przetapiania 

wydobytych kruszców, wymagało uzyskania koncesji wydawanej przez urzędy górnicze. 

Jednak huty prywatne były kierowane przez hutmistrzów, angażowanych przez właściciela i 

tylko zatwierdzanych przez państwowe władze górnicze18. Wydany 3 grudnia 1769 roku 

generalny przywilej górniczy zapewniał ludziom oddającym się temu zajęciu wolność 

osobistą, zwolnienie od podatków, kwater i poboru do wojska19. Zawarte w prawie górniczym 

przepisy przyczyniły się z czasem od ukształtowania odrębnego stanu górniczego z jego 

licznymi przywilejami oraz specyficzną kulturą, obyczajami i strojami. W 1778 roku 

 

12 Z. Kwaśny, Hutnictwo żelaza na Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początki XIX wieku, w: 
Friedrich Wilhelm von Reden i jego czasy, red. Z. Kapała, Chorzów 2002, s. 33. 
13 D. Recław, Wielkie postacie górnośląskiego przemysłu od końca XVIII do początków XX wieku, 
w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom 10, Gliwice 1994, s. 111 – 112; A. Perlick, Oberschlesische 
Berg-und Huttenleute, Kitzigen 1953, s. 89-90. 
14 W. Długoborski, Friedrich Wilhelm von Reden i jego czasy, red. Z. Kapała, Chorzów 2002, s. 59. 
15 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1965, s. 269. 
16 J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 11. 
17 A. Frużyński, Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego na ziemiach polskich, Zabrze 2012, s. 36. 
18 J. Jaros, Organizacja rządowej administracji górniczej na Śląsku w latach 1769-1922, w: Archejon, 
nr 26, 1956, s. 198. 
19 Historia Górnego Śląska…, s. 315. 



powołana została Kasa Pomocy dla Górnictwa Węglowego. Gromadzono w niej środki 

przeznaczone na budowę dróg, sztolni, osiedli robotniczych, utrzymanie szkół górniczych.  

Industrializacja Górnego Śląska wymagała jednak zastosowania nowych wynalazków 

technicznych (maszyna parowa, piece pudlingowe, żeliwniaki, walcarki, tokarki) i 

nowoczesnych metod produkcji (wytapianie surówki żelaza przy pomocy koksu, stosowanie 

węgla kamiennego jako paliwa). Bez tego niemożliwym stawało się zmodernizowanie 

przemysłu20. Wobec słabości kapitału prywatnego i braku odpowiedniej kadry technicznej, 

obowiązek przeprowadzenia niezbędnych zmian wzięło na siebie państwo pruskie. Zadanie 

unowocześnienia przemysłu górnośląskiego otrzymał hrabia Friedrich Wilhelm von Reden 

(1752-1815), mianowany 21 września 1779 roku dyrektorem Wyższego Urzędu 

Górniczego21. Przygotował on kompleksowy program dotyczący rozwoju przemysłu 

górniczo-hutniczego, złożonego z powiązanych ze sobą ekonomicznie kopalń, hut, 

koksowni22. Reden był zwolennikiem rozbudowy przede wszystkim przemysłu państwowego. 

Plan ten zyskał akceptację króla Fryderyka II i był następnie wprowadzany przez Redena w 

życie23. 

W 1779 roku wprowadzono cło na żelazo sprowadzane ze Szwecji, co zwiększyło 

zapotrzebowanie na rudę z Górnego Śląska. Zezwolono również na sprzedaż śląskiego żelaza 

na terenie całych Prus (1779), a rok później nakazano wszystkim odbiorcom na 

zaopatrywanie się jedynie w hutach krajowych (1780)24. Działania te bardzo szybko 

przyniosły pozytywne efekty. Rozbudowano i zmodernizowano huty państwowe, a w 1785 

roku w górnośląskim hutnictwie pracowały już 44 wielkie piece dostarczające 9 tys. ton 

surówki, którą przerabiano następnie w 145 fryszerkach25. Powstały państwowe fryszerki w 

Budkowicach (1765), Krasiejowie (1767), Jedlicach (1775), Dębskiej Kuźni (1784), Murowie 

(1788). W Jedlicach i Dębskiej Kuźni wybudowano wytwórnie drutu, gwoździ i blachy26. 

 

20 A. Frużyński, Powstanie przemysłu górniczo-hutniczego…, s. 12. 
21 J. Jaros, Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988, s. 79. 
22 A. Frużyński, Powstanie przemysłu górniczo-hutniczego…, s. 13; D. Recław, Wielkie postacie 
górnośląskiego przemysłu od końca XVIII do początków XX wieku, w: Rocznik Muzeum w 
Gliwicach, t. 10, Gliwice 1994, s. 113-114; A. Perlick, Oberschlesische Berg–und Hüttenleute, 
Kitzigen 1953, s. 93-94. 
23 W. Niemierowski, Fryderyk Reden 1752-1815, Katowice 1988 , s. 9-11. 
24 W. Zalewski, Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do 1806 roku. Madryt 1967, s. 177 ; 
Z. Kwaśny, Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1968, s. 
43. 
25 Historia Śląska, t. 2 cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 189. 
26 MGW/TG/A: 1619 fryszerka w Budkowicach, budynki, kanał wodny, piece, dmuchawy, 1808, rys. 
C. Dietrich, OBB 2014; L. Wachler, Die Eisen – Erzeugung Oberschlesiens, Oppeln 1847, s. 2, s. 6, s. 
8;  H. Fechner, Die Koniglichen…, s. 86; MGW/TG/A: 2870 zabudowania urządzenia fryszerki w 



3. Rozbudowa i modernizacja przemysłu w czasie wstępnej industrializacji 

 

Na początku lat 80. XVIII wieku hrabia Friedrich Reden stanął przed zadaniem 

reaktywowania górnictwa rudnego w okręgu tarnogórskim. Podejmowane przez gwarków 

wcześniejsze próby ożywienia tamtejszego górnictwa zakończyły się niepowodzeniem, co 

przekonało Redena, że obowiązek odbudowy górnictwa powinno wziąć na siebie państwo27. 

W 1784 roku wydobycie rozpoczęła państwowa kopalnia srebra i ołowiu „Fryderyk” w 

Tarnowskich Górach. Przy drążeniu jej szybów pracowali górnicy niemieccy przybyli z 

Westfalii i górnicy polscy sprowadzeni z olkuskich kopalni srebra i kopalni soli w 

Wieliczce28. W 1786 roku w pobliskiej Strzybnicy zakończono budowę państwowej huty 

srebra i ołowiu „Fryderyk”. Uruchomiono w niej również walcownię blachy ołowianej29. W 

1788 roku z polecenia hrabiego Friedricha Redena w kopalni „Fryderyk” zamontowano 

sprowadzoną z Wielkiej Brytanii pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową, która z 

głębokości 50 m wypompowywała 1,5 m³ wody na minutę, pochłaniając jednocześnie 

ogromne ilości węgla kamiennego30. 

Kolejnym posunięciem Friedricha Wilhelma Redena była budowa nowoczesnego 

górnictwa węgla kamiennego. Państwo pruskie propagowało stosowanie węgla, lecz jego 

wydobycie pozostawało na niskim poziomie i w 1769 roku wynosiło tylko 367 ton. Aby 

zwiększyć zapotrzebowanie na węgiel, w 1772 roku zakazano jego importu, a w 1777 roku 

zniesiono opłaty akcyzowe, celne i śluzowe, obciążające węgiel sprowadzany z Górnego 

Śląska31. W kolejnych latach zapotrzebowanie na nowe paliwo rosło systematycznie, 

osiągając w 1790 roku poziom 9,9 tys. ton węgla. Przeprowadzone przez Salomona Izaaka z 

Brabantu poszukiwania pokładów węgla zakończyły się w 1790 roku sukcesem-

 

Jedlicach, 1810, rys. J. G. Gartner, OBB 2150; MGW/TG/A: 2513, fryszerka w Dębskiej Kuźni, XIX 
wiek, rys. C. Schottelius, OBB 2831. 
27 W. Długoborski, Friedrich Wilhelm von Reden…, s. 59. 
28 Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju powiatu, red. H. Rechowicz, Katowice 1969, s. 123. 
29 MGW/TG/A:1342, budynki huty „Fryderyk” w Strzybnicy, OBB 1766; MGW/TG/A: 1345, piece 
do produkcji ołowiu, 1802, rys. J.G. Gartner, OBB 1768, MGW/TG/A: 1357, piec do odciągania 
srebra, 1802, rys. J. G. Gartner, OBB 1777, MGW/TG/A: 1827, miechy pieców hutniczych, 1802, rys. 
J. G. Gartner, OBB 2238. 
30 H. Koch, Denkschrift zur…, s. 34-35; H. Voltz, Die Bergwerks-und…, s. 58; MGW/TG/A: 328 32-
calowa maszyna parowa Newcomena w kopalni Fryderyk, 1806, rys. Holtzhausen, OBB 1010.: 
MGW/TG/A: 336 32-calowa maszyna parowa Newcomena w kopalni Fryderyk, XVIII wiek, rys. 
Hotzhausen, OBB 1012. 
31 K. Fuchs, Hrabia Friedrich Wilhelm von Reden… , s. 79; A. Frużyński, Zarys dziejów górnictwa…, 
s. 37. 



odnalezieniem w pobliżu Zabrza, Chorzowa, Rybnika nowych bogatych zasobów32. W latach 

1791–1792 uruchomione zostały trzy państwowe kopalnie węgla: „Królowa Luiza” (Zabrze), 

„Król” (Królewska Huta) i „Hoym” (Rybnik)33. Dostarczały one ponad 50% wydobywanego 

tutaj węgla, stosowano w nich najnowsze metody wydobycia, transportu, zatrudniały 

najwięcej robotników a także otrzymały jako pierwsze maszyny parowe odwadniające i 

wyciągowe.  

Gdy okazało się, że wydobywany w Zabrzu i Chorzowie węgiel nadaje się do 

produkcji koksu rozpoczęto modernizację górnośląskiego hutnictwa. W 1796 roku pracę 

rozpoczyna „Królewska Odlewnia Żelaza” w Gliwicach, w której uruchomiono trzeci na 

kontynencie europejskim wielki piec wytapiający surówkę żelaza przy pomocy koksu. Duży 

wkład w jego uruchomienie wnieśli sprowadzeni przez Friedricha Redena z Anglii 

przedsiębiorcy Homfray i J. Wilkinson oraz przybyły ze Szkocji John Baildon34. W 1798 roku 

ukończono odlewnię żeliwnych wyrobów handlowych i artystycznych, wyposażoną w 

opalane koksem piece-żeliwniaki35. W 1800 roku rozpoczęto w Gliwicach budowę hali 

maszyn, w której ulokowano wytaczarki Wilkinsona. Ich zastosowanie umożliwiało 

wykonywanie cylindrów i rur o niespotykanej dotąd dokładności. Początkowo w Gliwicach 

koks produkowano w mielerzach, a od 1799 roku zaczęto używać do tego celu pieców 

ulowych, które w 1804 roku otrzymały pierwsze na Górnym Śląsku instalacje do 

odzyskiwania związków węglopochodnych36. W 1800 roku państwową fryszerkę w Jedlicach 

przebudowano na pierwszą górnośląską walcownię blachy żelaznej37. Dobre rezultaty pracy 

wielkiego pieca w Gliwicach skłoniły władze do budowy znacznie większej huty żelaza.  

W latach 1797-1802 w Królewskiej Hucie (Chorzów) powstała huta „Królewska”, 

zaprojektowana przez J. F. Weddinga i Johna Baildona. Nowością było zastosowanie w niej 

 

32 J. Jaros, Tajemnice…, s.80. 
33 A. Frużyński, Koniec epoki-historia kopalni Zabrze, Nasze Zabrze Samorządowe, nr 6, Zabrze 
1998, s. 12; MGW/TG/A: 38, plan sytuacyjny kopalni węgla Król w Królewskiej Hucie, 1806, autor 
nieznany, OBB 711. 
34 J. Jaros, Tajemnice…, s. 82; H. Seidel, Die Königliche Eisengieserei zu Gleiwitz, w: Zeitschrift für 
das Berg-Hütten-Salinen-Wiesen im Preussischen Starte, Band  45, Berlin 1896, s. 376. 
35 MGW/TG/A: 1491, piec cupolowy-żeliwniak stosowany w Gliwicach, 1804, rys. J. G. Gärtner, 
OBB 1899, MGW/TG/A: 2508, wielki piec wraz z budynkiem odlewni w Królewskiej odlewni Żelaza 
w Gliwicach, 1802, rys. J. G. Gartner, OBB 2826. 
36 MGW/TG/A: 2263 piec koksowniczy wraz z aparatem do kondensacji w Królewskiej Odlewni 
Żelaza, XIX w., Heinbrod, OBB 2554. 
37 J. Piernikarczyk, Historia przemysłu…, t. 1, s. 468, MGW/TG/A: 2511 zabudowania i urządzenia 
fryszerki w Jedlicach, XIX wiek, autor nieznany, OBB 2829, MGW/TG/A: 2122 maszyna do 
wytłaczania blach walcowanych w Jedlicach, 1807, rys. J. G. Gärtner, OBB 2442; MGW/TG/A: 1563, 
piec do wyżarzania blachy białej w Jedlicach, 1800, rys. J. G. Gärtner, OBB 1961; MGW/TG/A: 
1564-1565, walcownia blachy w Jedlicach, 1803-1805, rys. J. G. Gärtner, OBB 1962-1963. 



maszyn parowych do napędu urządzeń huty, co uniezależniło hutnictwo od energii, jakiej 

dostarczała do tej pory woda38. Huty państwowe stały się wzorem dla projektowanych 

pierwszych prywatnych hut żelaza, stosujących koks i maszyny parowe. Wybudowali je 

hrabia Jan Łazarz von Donnersmarck (1805 roku huta „Antonia”) i książę Fryderyk August 

von Hohenlohe (1809 roku huta „Hohenlohe”)39. Pod koniec XVIII wieku dzięki 

wynalazkowi dokonanemu przez Jana Christiana Ruberga, w 1799 roku na Górnym Śląsku 

powstało hutnictwo cynku. Nowy metal wytapiano w opalanym węglem piecu muflowym 

zamontowanym w hucie w Wesołej40. Cynk kupowały odlewnie, fabryki mosiądzu, warsztaty 

rzemieślnicze, manufaktury produkujące broń. Jego produkcja przynosiła znaczne dochody, 

dlatego też zainteresowali się nią właściciele majątków ziemskich, na terenie których 

znajdowały się pokłady galmanu i węgla. Znaczne środki przeznaczono na usprawnienie 

transportu wyprodukowanych na Górnym Śląsku towarów. W 1792 roku ruszyła budowa 

Kanału Kłodnickiego, łączącego Zabrze z Koźlem. Następnie w 1799 roku rozpoczęto 

drążenie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Wzorowana na rozwiązaniach angielskich 

miała odwadniać kopalnie węgla zlokalizowane pomiędzy Zabrzem i Chorzowem, służąc 

jednocześnie do jego transportu. Pierwszy spławny odcinek sztolni o długości 2,5 km, 

obejmujący wyrobiska kopalni „Królowa Luiza”, oddano do użytku w 1810 roku41. 

Gdy na początku XIX w. Friedrich Wilhelm Reden opuszczał stanowisko Dyrektora 

Wyższego Urzędu Górniczego, najważniejsze dziedziny górnośląskiego przemysłu były już 

ukształtowane. Wydobywano: 56 tys. ton węgla kamiennego, 75 tys. ton rudy żelaza, 

wytapiało 17 tys. ton żelaza, 450 kg srebra, 900 ton ołowiu i 110 ton cynku, a koksownie 

dostarczały 10 tys. ton koksu. Utworzono pierwsze zakłady przemysłu budowy maszyn w 

Gliwicach i Ozimku. Konstruowaniem w nich maszyn zajmował się jeden z 

najwybitniejszych ówczesnych inżynierów, August Friedrich Holtzhausen (1768-1827), 

którego możemy również uznać za jednego z współtwórców rewolucji przemysłowej na 

 

38 M. Wirska-Parachoniak, R. Kurek, Zarys dziejów huty „Królewskiej“, w: Friedrich Wilhelm von 
Reden i jego czasy, red. Z. Kapała, Chorzów 2002, s. 94; MGW/TG/A: 282 dmuchawa wielkopiecowa 
napędzana maszyną parową zamontowana w hucie Królewskiej, autor nieznany, OBB 981; 
MGW/TG/A: 41 zabudowania huty Królewskiej, 1806, rys. Hainisch, OBB 711. 
39 H. Fechner, Geschichte des schlesischen Berg-und Huttenwesens 1741 bis 1806. Zeitschrift fur das 
Berg, Hutten und Salinenwesen im Preussischen  Staate, 1901, część B, s. 756. 
40 T. Jamrozy, E. Rączka, Johan Christian Ruberg, Katowice 1999, s. 22-23. 
41 S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Katowice 1965, s. 325; 
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914, Wrocław 1965, s. 105; E. 
Piątek, Początki górnictwa węglowego…, s. 143; H. Voltz, Die Bergwerks-und…, s. 160-161; A. 
Frużyński, 200 lat…, s. 10; MGW/TG/A 748, rysunek czółna o ładowności 45 szefli służącego do 
transportu węgla z Zabrza do Gliwic po Kanale Kłodnickim i Królewskiej Sztolni Kluczowej, 
początek XIX w., rys. autor nieznany, OBB 1278 



Górnym Śląsku. Obok nich powstały wytwórnie drutu, gwoździ, żelaza sztabowego i 

kolbowego, odlewnie żeliwa, walcownie blachy i inne drobne zakłady przemysłowe.  

 

4. Rozbudowa przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku 

 

Rozbudowa przemysłu na Górnym Śląsku została ograniczona, gdy w 1806 roku 

Prusy przegrały wojnę z napoleońską Francją. Do 1815 roku największe wydatki 

przeznaczono na produkcję zbrojeniową, a w górnośląskich zakładach hutniczych (Gliwice, 

Ozimek, Kluczbork, Paruszowiec) wyprodukowano znaczne ilości broni i amunicji, których 

użyto następnie do walki z Napoleonem42. Na szczególną pamięć zasługuje odlanie w 

Gliwicach pierwszej partii Żelaznych Krzyży (Eisenkreuz), najwyższego pruskiego 

odznaczenia wojskowego, ustanowionego w 1813 roku przez króla Fryderyka Wilhelma III 

we Wrocławiu. W 1809 roku uruchomiono państwową hutę cynku „Lydognia”, 

zlokalizowaną obok huty „Królewskiej” w Chorzowie. Używane w niej rozwiązania 

techniczne, były stosowane potem w nowo uruchamianych prywatnych hutach cynku. 

Pierwsza z nich „Zygmunt” ruszyła już w 1810 roku, a jej właścicielem była wrocławska 

firma „Georg Giesches Erben” („Spadkobiercy Gieschego”). Na potrzeby szybko 

rozwijającego się hutnictwa cynku pracowały liczne kopalnie galmanu ulokowane pomiędzy 

Tarnowskimi Górami–Bytomiem-Piekarami Śląskimi. Ich intensywna rozbudowa stała się 

możliwa jednak dopiero po 1802 roku, gdy wygasł przywilej należący do spadkobierców 

Gieschego, dający im monopol na wydobycie i przerabianie galmanu. 

Klęska militarna i kryzys gospodarczy zmusiły króla Fryderyka Wilhelma III do 

powołania rządu, który opracował szereg reform ekonomiczno-społecznych 

unowocześniających monarchię pruską. Ich przeprowadzenie spowodowało odejście od 

feudalizmu w stronę liberalnej gospodarki rynkowej43. Pierwsza z nich, dokonana w 

październiku 1807 roku, znosiła poddaństwo osobiste chłopów. Równocześnie wprowadzono 

wolny obrót ziemią, chłopi uzyskali wolność wyboru zawodu, ale utrzymana została 

 

42 Z. Kowalski, J. Kwak, J. Meissner, Dzieje… , s. 9.; MGW/TG/A: 52 plan huty Ozimek–Malapane, 
1809, autor nieznany, OBB 720; MGW/TG/A: 2046–2073 wiertarki, tokarki, szlifierki, młoty 
poznaczone do produkcji karabinów, bagnetów i pistoletów w hucie Malapane-Ozimek, 1815-1820, 
rys. J. G. Gärtner, F. Chuchu, OBB 2390-2392; MGW/TG/A; 1537, 6-funtowa armata odlana w 
Gliwicach, 1807, autor nieznany, OBB 1939; H. Voltz, Die Bergwerks-und…, s. 91; MGW/TG/A: 67, 
plan sytuacyjny huty w Paruszowcu z nowo wybudowanymi fryszerkami, 1815, rys. Wedding, OBB 
731, MGW/TG/A: 1570 huta w Paruszowcu, budynki i wyposażenie techniczne fryszerek, XIX wiek, 
autor nieznany, OBB 1967. 
43 S. Salmanowicz, Prusy-dzieje…, s. 331. 



pańszczyzna, prawa łowieckie, sądownictwo patrymonialne44. W 1808 roku rozpoczął się 

proces uwłaszczenia, obejmujący początkowo gospodarstwa znajdujące się w domenach 

państwowych, natomiast w 1810 roku przeprowadzone zostało uwłaszczenie w części dóbr 

kościelnych, które uległy sekularyzacji. W 1811 roku wydano edykt, regulujący uwłaszczenie 

w dobrach prywatnych. Był on potem kilkakrotnie zmieniany przez przepisy, ogłaszane w 

1816 roku, 1821 roku i 1827 roku. Proces ten trwał wiele lat i zakończył się dopiero w 1850 

roku45. Likwidacja poddaństwa i zniesienie pańszczyzny przeobraziło stopniowo górnośląską 

wieś. Z gospodarki feudalnej przeszła ona do towarowej gospodarki wolnorynkowej, a 

folwarki i gospodarstwa chłopskie stały się odbiorcami towarów wytwarzanych przez 

przemysł. Kolejnym elementem reformy było przywrócenie w 1808 roku samorządu 

miejskiego, który zlikwidował dawny stanowy korporacyjny ustrój miast46. W 1810 roku 

ujednolicony został system podatkowy, mający obowiązywać od tego momentu na terenie 

całej monarchii.  

Zlikwidowane zostały wszystkie przywileje podatkowe, wprowadzono jednolity 

podatek od produkcji przemysłowej47. W 1811 roku zniesiono wszelkie formy przymusu 

cechowego i monopole szlacheckie. Odtąd po wykupieniu świadectwa przemysłowego można 

było bez żadnych ograniczeń wykonywać zawód, prowadzić działalność gospodarczą, 

zatrudniać uczniów i pracowników48. Reformy dokonane przez władze państwowe 

umożliwiły odejście od ingerencji państwa w gospodarkę i budowę życia gospodarczego w 

oparciu o zasady kapitalistycznej liberalnej gospodarki wolnorynkowej. Obowiązywały w niej 

zasady wolnej konkurencji, swobody obrotu dóbr, wolności ekonomicznej jednostki49. W 

1816 roku ujednolicono w całym państwie system miar i wag. Duży wpływ na rozwój 

hutnictwa miało wprowadzenie w 1818 roku cła na przetworzone wyroby żelazne50. Opłatami 

nie objęto natomiast surówki hutniczej, którą uważano za surowiec, a nie towar. Ustawa 

zniosła też 67 taryf celnych, pobieranych od towarów, przesyłanych w handlu wewnętrznym. 

Zlikwidowało to ostatecznie wszelkie bariery i umożliwiło powstanie jednolitego pruskiego 

 

44 Historia Górnego Śląska…, s. 319; C. Clark, Prusy Powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009, 
s. 299; Dzieje Górnego Śląska w latach 1816-1947, red. F. Hawranek, Opole 1981, s. 37. 
45 Historia chłopów śląskich, Warszawa 1979, s. 234-235. 
46 C. Clark, Prusy…, s. 303. 
47 Historia Państwa i Prawa Polski, t. 3, red. J. Bardach, Wrocław 1981, s. 582. 
48 J. Wąsicki, Rzesza i państwa niemieckie 1789-1815, s. 359-361. 
49 S. Salmonowicz, Prusy dzieje…, s. 332. 
50 Z. Kwaśny, Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX w, Wrocław 1983, s. 
170. 



rynku wewnętrznego51. Wpływ na sytuację gospodarczą miała również, dokonana w 1820 

roku, zmiana przepisów podatkowych i przeprowadzona w 1821 roku reforma monetarna52. 

Po zakończeniu wojen napoleońskich i likwidacji w 1815 roku blokady 

kontynentalnej, do Królestwa Pruskiego zaczęły docierać wyroby przemysłu brytyjskiego, 

stosującego najnowsze osiągnięcia techniczne, gdyż prowadzona przez rząd pruski liberalna 

polityka handlowa nie chroniła górnośląskiego przemysłu przed zagraniczną konkurencją. 

Zahamowaniu uległ eksport, gdyż Austria i Królestwo Polskie wprowadziły w latach 1817-

1823 protekcyjne taryfy celne, chroniące rynek wewnętrzny przed importowanymi z Prus 

towarami53. Na słabą kondycję przemysłu wpływ miał też niewielki popyt wewnętrzny. 

Kryzys ekonomiczny został przezwyciężony dopiero w drugiej połowie lat 20. XIX wieku, 

gdy modernizujące się Prusy wkroczyły na drogę intensywnego rozwoju ekonomicznego. 

Gospodarka, uwolniona z restrykcyjnych, krępujących jej rozwój przepisów, uległa w 

pierwszej połowie XIX stulecia głębokim przemianom. Inicjatywę w uruchamianiu nowych 

przedsiębiorstw przejął teraz kapitał prywatny, którego przedstawiciele pochodzili z różnych 

warstw społecznych. Państwo nie wycofało się jednak z prowadzenia działalności 

gospodarczej wydając znaczne środki na modernizację przedsiębiorstw państwowych.  

W tym czasie znaczący wpływ na rozwój górnośląskiego przemysłu miało hutnictwo 

cynku. W 1825 roku pracowało już 26 hut cynku, w których wytopiono 12 tys. ton tego 

cennego metalu, co czyniło z Górnego Śląska jednego z największych producentów tego 

metalu na świecie. Około 90% produkcji wysyłano do Rosji, Austrii, trafiała ona nawet do 

Indii. Produkcja cynku przynosiła duże zyski i była głównym źródłem akumulacji kapitału, 

który był następnie lokowany w innych dziedzinach gospodarki. Z hutami cynku 

współpracowały kopalnie rudy, a w 1825 roku w 18 zakładach wydobyto 33 tys. ton rudy 

galmanu54. Gwałtownie rozwijające się hutnictwo cynku przyczyniło się też do szybszego 

wzrostu zapotrzebowania na węgiel kamienny, których ogromnych ilości używano do wytopu 

tego metalu. W 1825 roku hutnictwo cynku konsumowało aż 75% wydobytego węgla. Aby 

zaspokoić rosnący popyt na węgiel, zaczęto budować nowe kopalnie, a już istniejące zaczęły 

zwiększać produkcję. Niestety w 1825 roku przemysł cynkowy dotknął długotrwały kryzys, 

mający wpływ również na inne dziedziny górnośląskiej gospodarki. W 1830 roku na Górnym 

Śląsku wytopiono tylko 4,5 tys. ton cynku. Spowodowało to ograniczenie wydobycia rudy 

 

51 M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec, 1789-1871, Warszawa 1980, s. 171-172. 
52 Dzieje Górnego Śląska…, s. 47. 
53 Z. Kwaśny, Hutnictwo żelaza…, s. 128-130. 
54 Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, praca zbiorowa, 
Katowice 1972, s. 79. 



cynku o 80%, a węgla kamiennego o 50%55. W latach 30. XIX wieku zaczął się jednak 

kolejny okres koniunktury gospodarczej. Po przezwyciężeniu kryzysu ekonomicznego powoli 

powiększył się wytop cynku, lecz ilość węgla, niezbędnego do tego procesu, uległa 

ograniczeniu dzięki instalacji nowych, bardziej ekonomicznych 10- lub 20-muflowych 

pieców. Dopiero w 1842 roku produkcja cynku ponownie przekroczyła poziom 12 tys. ton. 

Jednak coraz więcej węgla kamiennego zaczynały konsumować inne gałęzie przemysłu. 

Powiększała się systematycznie liczba maszyn parowych, modernizacji podlegało rolnictwo i 

rzemiosło, usprawniono handel i usługi, rozrastały się powoli miasta, rozwijał się transport 

lądowy i wodny. Powstawały nowe kopalnie węgla, a w istniejących pogłębiano szyby, 

uruchamiano nowe poziomy wydobywcze, instalowano maszyny parowe wyciągowe i 

odwadniające. Rosło stale zapotrzebowanie na produkty hutnictwa. Budowano nowe huty 

(„Florian”, „Laura”, „Zgodna”, „Pokój”), modernizowano już istniejące zakłady. Powstawały 

wielkie piece o większej objętości, instalowano wydajne dmuchawy parowe, oszczędzające 

koks nagrzewnice dmuchu, piece pudlingowe (huta „Baildon” 1823 rok), walcownie i kuźnie. 

Aby usprawnić obrót towarowy w 1816 roku ukończono budowę 18 km szosy węglowej 

(Kohlenstrasse) prowadzącej z Królewskiej Huty do Tarnowskich Gór, a w 1830 roku 

zakończono prace przy „drodze kronprinza” (Kronprinzstrasse), która połączyła Królewską 

Hutę, Zabrze i Gliwice.  

Duży wpływ na rozwój przemysłu miało przystąpienie Prus w 1834 roku do 

Niemieckiego Związku Celnego, obejmującego 18 państw zamieszkałych przez 23 mln 

osób56. Zniesienie barier celnych pozwoliło na swobodny obrót gospodarczy, a przed 

wyrobami górnośląskiego przemysłu otworzył się ogromny rynek zbytu. W 1844 roku władze 

państwowe zdecydowały się na rezygnację z liberalnej polityki gospodarczej. Nowa 

protekcyjna taryfa celna wprowadziła po raz pierwszy cło na surówkę żelazną, a stawka na 

inne wyroby żelazne została podniesiona o 50%. Momentem przełomowym w historii 

Zagłębia Górnośląskiego stało się jednak wybudowanie linii kolejowych. Pierwsza z nich, 

łącząca Wrocław z Mysłowicami, powstała w latach 1842-184657. Następnie uruchomiono 

kolejne połączenia, łączące Górny Śląsk z Berlinem, Saksonią, Czechami, Austrią, Galicją, 

Królestwem Polskim. Powstanie linii kolejowych umożliwiło szybki i tani transport dużych 

ilości produktów, wytwarzanych na Górnym Śląsku, skierowanych do odległych odbiorców. 

Rozszerzyło to rynek zbytu górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego. Jednocześnie 

 

55 E. Wilczok, Hutnictwo cynku na ziemiach polskich, Katowice 1986, s. 5. 
56 Historia Górnego Śląska…, s. 320; C. Clark, Prusy…, s. 351. 
57 S. Koziarski, Rozwój historyczny sieci kolejowej na Górnym Śląsku, Katowice 1990, s. 3-5. 



sama kolej była poważnym konsumentem węgla i koksu, którym opalane były wtedy 

parowozy, a budowa nowych szlaków kolejowych wymagała znacznych dostaw wyrobów 

żelaznych58. W połowie XIX wieku na Górnym Śląsku wydobywano już: 975 tys. ton węgla, 

200 tys. ton rudy żelaza, 170 tys. ton galmanu, 1 tys. ton rudy ołowiu. W hutach wytapiano 62 

tys. ton żelaza (50% przy pomocy koksu), 28 tys. ton cynku i 600 ton ołowiu. W przemyśle 

zatrudnionych było 23 tys. robotników, a wartość produkcji wynosiła 23 mln marek. W tym 

okresie górnośląski przemysł tworzyli hrabia F. Collona, hrabia A. Renard, hrabia Karol von 

Ballestrem, Donnersmarckowie czy przedstawiciele rodów książęcych Hohenlohe i 

Hochberg. Obok fortun magnackich powstały firmy, budowane od podstaw przez zdolnych 

konstruktorów, administratorów, czy przedsiębiorców, do których należeli m.in. śląski król 

cynku Karol Godula, Franciszek Winckler czy twórca pierwszej spółki z kapitałem 

mieszczańskim John Baildon. Mimo tych ogromnych zmian Górny Śląsk był w połowie XIX 

wieku regionem zacofanym cywilizacyjnie w stosunku do terenów zachodniej Europy. Nadal 

porastały go gęste kompleksy leśne, pomiędzy którymi ulokowane były niewielkie wsie i 

miasteczka w sąsiedztwie których pracowały nieduże zakłady przemysłowe. W latach 1846-

1848 Górny Śląsk doświadczył straszliwej fali głodu wywołanej zarazą ziemniaczaną. 

Przybyły z Berlina młody lekarz Rudolf Virchow, później światowej sławy uczony, opisywał 

z przesadą oświeceniowego naukowca Górny Śląsk jako kraj, w którym ludzie mieszkają 

razem ze zwierzętami w małych drewnianych domach. Rzeczywistą plagą było jednak 

masowe pijaństwo i niedożywienie. 

 

5. Industrializacja w drugiej połowie XIX wieku 

 

W drugiej połowie XIX wieku decydujący wpływ na industrializację Górnego Śląska 

miała sytuacja gospodarcza Królestwa Pruskiego, które wkroczyło w okres intensywnego i 

dynamicznego rozwoju59. Sprzyjała temu postępująca liberalizacja stosunków wewnętrznych. 

Uchwalona 26 czerwca 1865 roku pruska ustawa górnicza całkowicie zniosła państwowe 

kierownictwo nad prywatnymi kopalniami, a władzom górniczym przyznano jedynie nadzór 

w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, ochrony powierzchni, komunikacji, zdrowia i życia 

górników60. Zniesiono 23 różnego typu opłaty, obciążające wydobycie minerałów, a od 1861 

 

58 A. Frużyński, Powstanie przemysłu…, s. 19, Z. Kwaśny, Hutnictwo…s. 131. 
59 S. Salmonowicz, Prusy…, s. 331. 
60 J. Jaros, Historia…, s. 273; J. Jaros, Organizacja rządowej…, s.12. 



roku kopalnie płaciły podatek w wysokości 2% dochodu brutto61. Rozwojowi gospodarczemu 

sprzyjało postępujące systematycznie polityczne zjednoczenie Niemiec. W 1853 roku 

odnowiony został Związek Celny, który objął większość państw niemieckich. W 1867 roku 

utworzony został Związek Północnoniemiecki, w 1868 roku dokonano kolejnego 

ujednolicenia systemu miar i wag, a nowy kodeks handlowy potwierdził zasadę wolności 

ekonomicznej, swobody wykonywania zawodu i zrzeszania się w celach gospodarczych 

(1869)62. Duży wpływ na rozwój górnośląskiego przemysłu miał kryzys gospodarczy, który 

na przełomie lat 50/60. XIX wieku ogarnął gospodarkę niemiecką. Nadprodukcja, malejące 

zamówienia, rosnąca konkurencja zagraniczna spowodowały spadek cen i produkcji63. Po 

przezwyciężeniu kryzysu gospodarka zaczęła się jednak ponownie rozwijać dynamicznie, a 

pewien wpływ na zmniejszenie importu miały trudności transportowe i handlowe, jakie 

powstały w czasie wojen prusko-duńskiej (1864), prusko-austriackiej (1866), prusko-

francuskiej (1870). Do 1870 produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła dwukrotnie, a 

zawarte traktaty handlowe z Francją, Wielką Brytanią, Austrią, Belgią, Włochami, Hiszpanią 

zmniejszyły obowiązujące taryfy celne. Stanowiło to odejście od praktyk 

protekcjonistycznych stosowanych do tej pory. W 1871 roku, po utworzeniu Cesarstwa 

Niemieckiego, rozpoczął się okres prosperity gospodarczej. Pokonana Francja musiała 

zapłacić ogromną, wynoszącą pięć miliardów franków kontrybucję i zgodzić się na utratę 

Alzacji i Lotaryngii. Znaczne środki finansowe, jakie napłynęły do Niemiec skłoniły 

przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji, gdyż wierzono, że koniunktura będzie 

trwała przez wiele lat. Jednak już w 1874 roku gospodarka Cesarstwa Niemieckiego 

pogrążyła się w nowym kryzysie. Niekorzystną sytuację hutnictwa pogłębiło dodatkowo 

zniesienie w 1873 roku ceł na surówkę i stal surową, natomiast w 1877 roku przestało 

obowiązywać cło na wyroby walcowane i odlewy64. Malejący popyt ograniczył natychmiast 

produkcję hutniczą, a Niemcy zostały zalane tanimi wyrobami hutniczymi, importowanymi z 

Wielkiej Brytanii i USA. Ograniczeniu uległ też eksport, gdyż Rosja i Austria wprowadziły 

nowe protekcjonistyczne taryfy celne. Zaostrzyła się również konkurencja na rynku 

wewnętrznym, zmniejszono nakłady na remonty i inwestycje, produkcja dostosowana została 

do napływających zamówień, ograniczono również zatrudnienie.  

 

61 K. Popiołek, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku, Katowice 
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Sytuacja uległa niewielkiej poprawie po wprowadzeniu 1 lipca 1879 roku opłat 

celnych na importowane wyroby metalowe65. W czasie kryzysu wydobycie węgla nadal 

systematycznie rosło, ale silna konkurencja, jaka panowała wtedy na rynku, zmusiła 

właścicieli kopalń do obniżenia jego ceny o połowę. Dopiero pod koniec lat 80. XIX wieku 

gospodarka niemiecka zaczęła przezwyciężać trawiący ją kryzys, a w procesie modernizacji 

przemysłu pomocna była, trwająca wiele lat korzystna koniunktura gospodarcza na rynkach 

zagranicznych, której nie przerwały krótkotrwałe kryzysy z lat 1894, 1904, 1910. Zawarte w 

latach 90. XIX wieku przez rząd kanclerza Capriviego umowy handlowe z Austro-Węgrami, 

Włochami, Belgią, Serbią, Szwajcarią, Rosją przewidywały obniżenie taryf celnych, 

umożliwiając wzrost eksportu niemieckich wyrobów przemysłowych. Do 1913 roku 

produkcja przemysłowa Niemiec zwiększyła się o 450%, a eksport o 400%. W tym czasie 

powstawały nowe gałęzie przemysłu, a już istniejące przechodziły proces rekonstrukcji i 

modernizacji. Rzesza Niemiecka dostarczała 15,5% światowej produkcji przemysłowej, co 

czyniło z niej przed wybuchem I wojny światowej pierwsze europejskie mocarstwo 

gospodarcze66. 

Jednak nie wszystkie gałęzie górnośląskiej gospodarki rozwijały się w ten sam sposób. 

Niektóre bardzo szybko zwiększały dostawy towarów, inne przechodziły okres stagnacji, a 

niektóre zmniejszały produkcję i zatrudnienie. Mimo wzrostu wydobycia systematycznie 

malała liczba kopalń, gdyż mniejsze zakłady łączono w większe przedsiębiorstwa posiadające 

pola górnicze o powierzchni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych i wydobywające 

ponad milion ton węgla rocznie. Budowano głębokie szyby umożliwiające eksploatację 

nowych pokładów węgla. Instalowano silniejsze maszyny wyciągowe (parowe i elektryczne), 

montowano nowe kotły, kompresory, pompy wentylatory. W coraz szerszym zakresie 

korzystano z energii elektrycznej, a pozyskany węgiel dzielono na sortymenty kierowane do 

różnych odbiorców. Do podziemnego transportu węgla, oprócz koni, zastosowano przewóz 

linowy i łańcuchowy, lokomotywy elektryczne i różnego typu przenośniki. Proces 

modernizacji dotyczył nie tylko istniejących już zakładów, nowo budowane wówczas 

kopalnie korzystały również z najnowszych rozwiązań technicznych. W 1913 roku na 

Górnym Śląsku pracowały 63 kopalnie wydobywające 43,8 mln ton węgla rocznie przy 

zatrudnieniu 123 tys. górników67. Największymi konsumentami węgla były huty żelaza, 

cynku, ołowiu i koksownie odbierające 16% wydobycia. Na cele grzewcze przeznaczono 
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14%, linie kolejowe konsumowały 11%, a gazownie i elektrownie kupowały 13% 

wydobycia68. Aby przeciwdziałać wewnętrznej i zagranicznej konkurencji, właściciele kopalń 

powołali w 1905 roku Górnośląską Konwencję Węglową. Sprzedaż węgla prowadziły firmy 

handlowe należące do Fryderyka Friedländera z Gliwic, Ceasara Wolheima z Berlina i braci 

Petschek z Usti nad Łabą69. Mimo szybkiego rozwoju wydobycia udział Górnego Śląska w 

produkcji Cesarstwa Niemieckiego utrzymywał się na stałym poziomie wynoszącym około 

22%. Przyczyną takiego stanu rzeczy była zbyt mała konsumpcja wewnętrzna (zbyt wolny 

rozwój hutnictwa żelaza) i hamowanie eksportu przez politykę celną sąsiadów. Podobny 

proces unowocześnienia przechodziły kopalnie rudy cynku i ołowiu, natomiast mniej 

inwestycji wykonano w kopalniach rudy żelaza. W 1913 roku w 22 zakładach uzyskano 568 

tys. ton rudy cynku (blenda i galman), co czyniło Górny Śląsk najpoważniejszym 

producentem rudy cynku w Niemczech. W 10 kopalniach pozyskano tylko 138,2 tys. ton rudy 

żelaza70. Wydobycie rudy żelaza na Górnym Śląsku od końca XIX wieku systematycznie 

malało, a główną przyczyną takiego stanu rzeczy było wyczerpanie miejscowych zasobów 

niskoprocentowej rudy żelaza71. 

Proces modernizacji przeszło hutnictwo żelaza. W czasie kryzysu zlikwidowane 

zostały huty, korzystające z węgla drzewnego, ale zastąpiły je nowo powstające huty, 

korzystające z węgla i koksu: „Donnersmarck” („Zabrze”), „Reden”, „Borsig”, „Julia” 

(„Bobrek”) i „Hubertus” („Zygmunt”). W istniejących zakładach budowano wielkie piece o 

coraz większej objętości, instalowano nagrzewnice dostarczające dmuch o coraz wyższej 

temperaturze, montowano wydajniejsze dmuchawy tłokowe i turbinowe, a przed 

przetopieniem rudę żelaza przygotowywano w aglomerowniach. Do wytopu stali 

zastosowano konwertory (Bessemera i Thomasa). Nie produkowano w nich jednak zbyt 

dużych ilości stali, ponieważ nie pozwalała na to surówka zawierająca zbyt dużo fosforu. 

Większość stali uzyskiwano w piecach martenowskich, a pierwsze tego konstrukcje 

zamontowano w hucie Borsiga w Zabrzu-Biskupicach (1872)72. Budowano poruszane 

maszynami parowymi lub silnikami elektrycznymi wieloprofilowe walcownie, wyposażone w 

młoty parowe i prasy hydrauliczne kuźnie, odlewnie żeliwa lub staliwa. Górnośląskie huty 

produkowały również maszyny i urządzenia, konstrukcje stalowe, blachę, kształtowniki, rury, 
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odlewy, szyny, mosty, kolejowe zestawy kołowe przeznaczone dla innych dziedzin 

gospodarki73. Na terenie Górnego Śląska w 1913 roku pracowało 9 hut, dostarczających: 994 

tys. ton surówki, 1,4 mln ton stali, 1,3 mln ton wyrobów walcowanych i 100 tys. ton odlewów 

żeliwnych i staliwnych, przy zatrudnieniu 45 tys. pracowników74. Mimo wzrostu produkcji 

niekorzystnie na wyniki hutnictwa wpływała konieczność importowania dużych ilości rudy 

żelaza. Podnosiło to koszty wytopu, a wyroby górnośląskiego hutnictwa stawały się w ten 

sposób mniej konkurencyjne na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Podobna sytuacja 

dotyczyła topników wykorzystywanych w procesie wielkopiecowym. Zbyt mały był także 

udział stali wytapianej w konwerterach i zbyt duża produkcja żelaza pudlarskiego. Udział 

górnośląskiego hutnictwa w produkcji Cesarstwa malał, a w 1913 roku wynosił tylko 6%75. 

Modernizacja objęła także hutnictwo cynku, którego produkcja rosła systematycznie. 

W 1860 roku na terenie zagłębia wytopiono 40,2 tys. ton tego metalu. Stanowiło to 40% 

światowej produkcji, co czyniło Górny Śląsk największym producentem cynku na świecie76. 

W zakładach do wytopu metalu zastosowano wyposażone w regeneratory Siemensa 

zmechanizowane piece, posiadające po dwa lub trzy rzędy mufli, które opalano gazem 

generatorowym. Były one instalowane w nowych hutach cynku, natomiast starsze zakłady 

stosujące mniej ekonomiczne metody produkcji były likwidowane. Po wyczerpaniu dużej 

części pokładów  galmanu zanotowano spadek produkcji. Od lat 70. XIX wieku zaczęto w 

miejsce galmanu stosować jednak blendę cynkową zawierającą znaczne ilości siarki. Aby 

usunąć jej nadmiar rudę poddawano procesowi prażenia. W czasie tego procesu do atmosfery 

wydzielał się szkodliwy dla środowiska dwutlenek siarki (kwaśne deszcze). Aby zapobiec 

temu niekorzystnemu zjawisku władze państwowe zezwalały jedynie na uruchamianie 

prażalni rudy wyposażonych w instalacje, w których gaz zawierający siarkę był przetwarzany 

na w kwas siarkowy. Ponieważ instalacje tego typu były bardzo drogie mogły sobie na nie 

pozwolić tylko  najbogatsze firmy77. Od 1858 roku budowano nowoczesne walcownie blachy 

cynkowej której sprzedaż przynosiła wyższe dochody niż surowego cynku. Działały one w 
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Lipinach, Jedlicach, Oławie, Piel, Szopienicach, Wełnowcu78. W 1913 roku 16 hut cynku 

dostarczyło 169,4 tys. ton tego metalu, 49,3 tys. ton blachy (dachowej, cynkograficznej, 

niklowej), przy zatrudnieniu ponad 9 tys. pracowników79. Zakłady dostarczały również anody 

cynkowe i płyty kotłowe. Górnośląskie hutnictwo cynku zajmowało dominującą rolę w 

Europie, dostarczając 31% produkcji cynku i 26% produkcji światowej. Ponieważ dostawy 

krajowych rud nie zaspokajały potrzeb górnośląskiego hutnictwa cynku, w 1913 roku 

importowano już 81 tys. ton rudy. W 1913 roku na Górnym Śląsku wyprodukowano 205 tys. 

ton kwasu kupowanego przez fabryki chemiczne, cukrownie, rafinerii ropy, wytwórnie 

materiałów wybuchowych i kopalnie wosku ziemnego80. 

W 1864 roku w Szopienicach powstała druga górnośląska huta cynku „Walther-

Cronek”. W kolejnych dekadach drugiej połowy XIX wieku obydwa przedsiębiorstwa były 

modernizowane. Zainstalowano w nich wydajniejsze piece przeznaczone do prażenia rudy i 

wytopu metalu. W 1913 roku na Górnym Śląsku wytopiono 39,6 tys. ton ołowiu i 7,3 ton 

srebra przy zatrudnieniu 777 pracowników. Wytwarzano w nich 300 ton blachy ołowianej 

rocznie, oraz rury, drut ołowiany, lut cynowy, śrut, minię, plomby ołowiane. Górny Śląsk był 

nadal znaczącym producentem rudy ołowiu w Niemczech, dostarczając 21% wydobycia. 

Dynamicznie rozwijał się górnośląski przemysł koksochemiczny. Do 1913 roku 

zostało uruchomionych nowych 17 koksowni, które były modernizowane. Od 1884 roku 

stosowano w nich nowoczesne baterie koksownicze typu Otto-Hoffmann umożliwiające nie 

tylko produkcję koksu, ale także uzyskiwanie węglopochodnych (smoła, benzol, siarczan 

amonu). Budowany w nich nowe wydziały zajmujące się przygotowaniem mieszanki 

węglowej, stosowano ubijanie wsadu umożliwiające wykorzystanie gorszych gatunków 

węgla, montowano instalacje dostarczające węglopochodne, a gaz koksowniczy stał się 

cennym paliwem służącym do produkcji energii. Koks wykorzystywano dla prowadzenia 

procesów technologicznych w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych, a węglopochodne były 

niezbędne dla przemysłu chemicznego. W 1913 roku koksownictwo dostarczyło: 2,2 mln ton 

koksu, 154,2 tys. ton smoły, 24,5 tys. ton benzolu, 35,4 tys. ton siarczanu amonu i 360 mln m³ 

gazu koksowniczego, przy zatrudnieniu 4,6 tys. osób81. 

Nową gałęzią przemysłu stała się w drugiej połowie XIX wieku produkcja brykietów. 

Wytwarzane z miału węglowego i paku brykiety miały lepsze własności opałowe niż węgiel 

kamienny. Wykorzystywano je nie tylko w przemyśle, ale także w gospodarstwach 
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domowych. Dostarczaniem brykietów były zainteresowane koncerny górniczo-hutnicze, 

ponieważ do ich produkcji stosowano miał węglowy (niezbyt chętnie kupowany przez 

konsumentów) oraz pak będący pozostałością po procesie odzyskiwania węglopochodnych, 

na który również nie było zbyt wielu nabywców. W 1913 roku w 4 brykietowniach 

znajdujących się przy kopalniach „Emma” („Marcel”), „Król” („Prezydent”), „Oheim” 

(„Wujek”) i „Królowa Luiza” („Zabrze”), wyprodukowano 432 tys. ton brykietów przy 

zatrudnieniu 384 osób82. 

Całkowicie nową gałęzią gospodarki była energetyka. Początkowo niewielkie 

elektrownie funkcjonowały jedynie w kopalniach i hutach. Momentem przełomowym stało 

się uruchomienie w 1897 roku pierwszej elektrowni zawodowej w Zabrzu. W 1898 roku 

powstała druga elektrownia w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Na początku XX wieku pracę 

rozpoczęła elektrownia „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej. Bardzo szybko rosła produkcja dostawy 

prądu. Tylko w latach 1897–1913 elektrownia Zabrze zwiększyła moc z 0,8 do 30 MW, a 

dostawy prądu z 500 do 36 tys. MW rocznie. Podobny proces przechodziły inne zakłady. 

Największe ilości prądu elektrycznego odbierał przemysł (75%). Część prądu konsumowały 

gospodarstwa domowe, instytucje publiczne i linie tramwajowe83. 

Bardzo słabo natomiast na Górnym Śląsku rozwinięty był przemysł chemiczny, a 

większość dostarczanych przez koksownie i gazownię produktów węglopochodnych była 

wysyłana do dalszej przeróbki do zakładów chemicznych, znajdujących się w Niemczech. 

Jedynie część węglopochodnych była przerabiana przez „Rudolf Ruttgers Chemische Fabrik” 

w Hajdukach. W 1913 roku produkowano tam na dobę: 30 ton benzolu motorowego, 3 tony 

fenolu, 5 ton krezoli i 2 tony zasad pirydynowych84. Od 1876 roku w Katowicach działała 

Fabryka Chemiczna Carl Scharff S.A., zajmującą się produkcją nawozów sztucznych 

(superfosfat). Niezbędny do produkcji kwas siarkowy sprowadzano z hut cynku, a fosforyty z 

Australii85. 

Na Górnym Śląsku pracowały także fabryki materiałów wybuchowych. Należały do 

nich „Śląska Wytwórnia Materiałów Wybuchowych” w Bieruniu Starym i fabryka w 

Krywałdzie, dostarczająca proch czarny, chloranowe materiały wybuchowe, amonosaletrzane 

materiały wybuchowe, chloran. W Boruszowicach istniała prochownia „Lignoza”, a w 

 

82 Statistik der Oberschlesischen Berg und Hüttenwerke für das 1913…, s. 25. 
83 Denkschrift über… , s. 40; W 100 lecie Elektrowni i Elektrociepłowni Zabrze 1897-1997, red. W. 
Seichter, Zabrze 1997, s. 8. 
84 R. Kurek, Historia przemysłu w Chorzowie, t. 1, Chorzów 2004, s. 168. 
85 M. T. Wilczek, Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe 
(do 1945 r.), Katowice 2006, s. 62. 



Łaziskach Górnych „Książęco Pszczyńska Fabryka Miedziankitu”, wytwarzająca nie tylko 

materiały wybuchowe, ale również azot, tlen techniczny, spłonki, lonty, sztuczny lód.  

W górnośląskim przemyśle zatrudnionych było 270 tys. robotników, a wartość jego 

produkcji wynosiła ponad 600 mln marek. Ponad 70% wyrobów kierowano na rynek 

wewnętrzny, obejmującym wschodnie prowincje Niemiec. Eksport stanowił około 30% 

produkcji, a jego największymi odbiorcami były Austro-Węgry i Królestwo Polskie (zabór 

rosyjski). Symbolem potęgi górnośląskiego przemysłu stała się skonstruowana w 

Donnersmarckhütte A.G. (huta „Zabrze”) - „Wieża Górnośląska”. Została ona wybudowana 

na zorganizowaną w 1911 roku w Poznaniu „Wystawę Niemieckiego Wschodu”. Celem tego 

przedsięwzięcia była prezentacja możliwości organizacyjnych, produkcyjnych i finansowych 

górnośląskiego przemysłu. Wykonana w hucie „Wieża” została wybudowana w pobliżu 

poznańskiego dworca głównego. Było to niewątpliwie duże osiągnięcie konstrukcyjne i 

techniczne. Przy szerokości 58 m wieża miała 52 m wysokości. Całość ważącej 1,5 tys. ton 

konstrukcji przypominała zwężającą się uskokowo bryłę w kształcie wielobocznego cylindra, 

wzniesionego z żelaza i szkła. W jej wnętrzu zakomponowano hale i tarasy, połączone 

windami i klatkami schodowymi. Urządzono tutaj ekspozycje, poświęcone technice 

przemysłowej oraz malarstwu dekoracyjnemu. Znajdowała się w niej też restauracja, 

przeznaczona dla 600 osób86. 

Na początku XX wieku prawie cały górnośląski przemysł znajdował się w posiadaniu 

kilku koncernów mających postać spółek akcyjnych: Oberschlesische Eisen-Industrie für 

Bergbau und Hüttenbetrieb A.G., Oberschlesische Eisenbahn Bedarfs Aktiengesellschaft, 

Giesche-Erben, Vereinigte Königs-und Laurahütte, Gräflich Schaffgotsche Werke, 

Kattowitzer A.G., Borsigwerk, Donnersmarckhütte A.G, Hohenlohe Werke A.G. Przemysł 

państwowy reprezentowały 4 kopalnie węgla, kopalnia rudy srebra i ołowiu, 2 koksownie i 2 

huty. Do państwa pruskiego należało także ponad 500 km² pól górniczych.  

Wśród 10-ciu najbogatszych obywateli Cesarstwa Niemieckiego znajdowało się aż 

pięciu Górnoślązaków, a drugie miejsce na liście zajmował książę Guido Henckel von 

Donnersmarck posiadający majątek o wartości 250 mln marek w złocie. Gwałtowny rozwój 

przemysłu w drugiej połowie XIX wieku zmienił w bardzo istotny sposób krajobraz Górnego 

Śląska. Wokół hut i kopalń powstawały coraz liczniejsze kolonie przeznaczone dla 

urzędników, kadry technicznej i robotników. Domom mieszkalnym towarzyszyły obiekty 

użyteczności publicznej. Kolonie patronackie stanowiły wraz z zakładem pracy pewien 

 

86 Der Oberschlesische Turm. Berlin 1910, s. 15. 



zamknięty świat, w którym potrzeby mieszkańców były zaspokajane od momentu narodzin, 

aż do chwili śmierci. Kształtowały one również specyficzny sposób życia, tworząc pewien 

zasób zachowań i zwyczajów, łączących elementy kultury wiejskiej i miejskiej. Na początku 

XX wieku w miastach żyło już 25% ludności Górnego Śląska. Osady przemysłowe, takie jak 

Zabrze, posiadające jednak jeszcze status wsi zamieszkiwało 33 % populacji, natomiast w 

regionach wiejskich żyło 41% mieszkańców. Sam ciąg połączonych ze sobą osad i miast, hut 

i kopalń, znajdujących się pomiędzy Katowicami-Gliwicami-Bytomiem zaczęto od lat 

sześćdziesiątych XIX wieku nazywać Oberschlesische Industriebezirk. Mimo dynamicznego 

rozwoju przemysłu Górny Śląsk tracił stopniowo dystans do  innych zagłębi przemysłowych. 

Zaczyna się wtedy mówić o jego peryferyjności, o oddzieleniu od rynku ogólnoniemieckiego 

przez bardzo wysokie koszty transportu, a eksport blokowany był przez protekcjonistyczną 

politykę sąsiadów. Nie potrafił również zapewnić wszystkim zatrudnienia, więc wielu 

mieszkańców Górnego Śląska w poszukiwaniu pracy przenosiło się w inne rejony Niemiec.  

 

6. Przemysł górnośląski w czasie I wojny światowej 1914-1918 

 

Wybuch I wojny światowej (1914-1918) nie przerwał procesu industrializacji Górnego 

Śląska, a przemysł bardzo szybko musiał dostosować się do nowych realiów ekonomicznych i 

coraz większego wpływu państwa na procesy gospodarcze. 13 sierpnia 1914 roku przy 

pruskim ministerstwie wojny powołano do życia Wydział Wojennej Gospodarki Surowcami 

(KRA), którego kierownictwo objął Walther Rathenau87. Zasadniczym elementem 

regulowania gospodarki było powołanie towarzystw wojennych, podlegających KRA. Te 

prywatne firmy posiadały prerogatywy urzędów państwowych, nadzorujących produkcję 

krajową i sprowadzanie surowców z zagranicy88. Hutnictwo żelaza kontrolowało Zrzeszenie 

Producentów Żelaza, a w 1916 roku utworzono Sekcję Hutniczą przy KRA, przekształconą w 

Centralę Żelaza G.m.b.H89. Od 1914 roku KRA odpowiadał też za przydziały węgla, 

przeznaczonego dla wojska i przemysłu. W dniu 24 lutego 1917 roku, dekretem Rady 

Związku, została wprowadzona reglamentacja w handlu węglem, koksem i brykietami90. 

Państwowa kontrola nad gospodarką wzrosła po ogłoszeniu 31 sierpnia 1916 roku Planu 

 

87 J. F. W. Becket, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2009, s. 339, 342. 
88 E. Nabiel, Gospodarka wojenna Niemiec 1914-1918, Warszawa 1959, s. 27-28. 
89 E. Nabiel, Gospodarka wojenna…, s. 38-40, s. 52. 
90 J. Jaros, Zarys dziejów górnictwa węglowego, Warszawa-Kraków 1975, s. 227. 



Hindenburga zakładającego zwiększenie produkcji zbrojeniowej91. Nadzór nad jego realizacją 

otrzymał, powołany 1 listopada 1916 roku, Urząd Wojenny, działający przy pruskim 

Ministerstwie Wojny92. Wpływ na sprawy gospodarcze miał Urząd Gospodarczy Rzeszy 

powołany w 1917 r. i utworzony w roku następnym Urząd Pracy Rzeszy93. 

Najważniejszym zadaniem Górnego Śląska było zapewnienie dostaw węgla 

kamiennego, którego dużą część wysyłano na eksport, a za uzyskane środki Rzesza 

sprowadzała deficytowe surowce i żywność. Po zmobilizowaniu w 1914 roku 20 tys. 

doświadczonych górników wydobycie spadło, a straty tej do końca wojny nie udało się 

odrobić. W kopalniach zatrudniano kobiety, młodocianych, jeńców wojennych i robotników z 

krajów okupowanych, którzy w 1918 roku stanowili ponad 40% załóg kopalń94. Mimo braku 

surowców i materiałów, koncerny górnicze przeprowadziły wiele nowych inwestycji. W 1914 

roku uruchomiona została kopalnia „Książątko”95. Ukończono budowę kopalni „Hrabia 

Franciszek” i „Blücherschachte”, a w Gorzyczkach trwała budowa kop. „Fryderyk”, z której 

pierwszy węgiel uzyskano w 1917 roku. Kontynuowano rozbudowę kopalń: „Król”, 

„Królowa Luiza”, „Anna”, „Knurów”, „Sośnica”, „Gliwice”., „Hrabina Joanna” („Bobrek”), 

„Andaluzja”, „Rozbark” („Heinitz”)96. Pogłębiono kilka szybów wydobywczych, zbudowano 

nowe wieże szybowe i nadszybia, zainstalowano wiele nowych maszyn wyciągowych, 

kotłów, pomp, kompresorów i wentylatorów. Zwiększono również mechanizację urabiania i 

transportu węgla97. 

Nie mniejsze znaczenie dla gospodarki Cesarstwa Niemieckiego miało górnośląskie 

hutnictwo żelaza. Zmalał eksport gotowych wyrobów hutniczych, o 40% zmniejszyła się 

produkcja maszyn i urządzeń, przeznaczonych dla przemysłu. W ich miejsce huty rozpoczęły 

produkcję zbrojeniową. Mimo ogromnego zapotrzebowania na produkty hutnicze, nie udało 

się utrzymać przedwojennego poziomu produkcji98. W hutach zatrudniono kobiety, 

młodocianych, jeńców wojennych i robotników z krajów okupowanych. Nowe inwestycje 

wykonano w kilku hutach: „Donnersmarck” A.G. („Zabrze”), „Borsig”, „Reden”, „Bismarck” 

 

91 C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, s. 69. 
92 E. Nabiel, Gospodarka wojenna…, s. 29-30. 
93 C. Łuczak, Dzieje gospodarcze…, s. 70. 
94 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim w latach 1914-1945, Kraków 
1969, s. 46. 
95 J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 68. 
96 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego…, s. 31; A. Frużyński, Kopalnie węgla kamiennego w 
Polsce, Łódź 2012, s. 39-42. 
97 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego…, s. 36. 
98 Ustawa o podatku od węgla z dnia 8 kwietnia 1917 roku, Dziennik Urzędowy Rzeszy Niemieckiej z 
1917 r., s. 340. 



(„Batory”), „Baildon”), „Ferrum”, w których zainstalowano wielkie piece, dmuchawy, piece 

martenowskie i elektryczne, walcownie, kuźnie i odlewnie99. Brakowało jednak rudy żelaza, 

ponieważ, w wyniku blokady morskiej Niemiec, ustał dopływ rudy importowanej. Część rudy 

sprowadzano z sojuszniczych Austro-Węgier, neutralnych Szwecji i Norwegii. Po zajęciu 

Królestwa Kongresowego zatrzymano tamtejsze huty, a zapasy rudy i złomu skierowano na 

Górny Śląsk100. Brakującej importowanej rudy żelaza nie można było jednak zastąpić 

dostawami z miejscowych kopalń, gdyż jej zasoby ulegały wyczerpaniu, a wydobycie w 1918 

roku zmniejszyło się do poziomu 62 tys. ton101.  

Dla produkcji zbrojeniowej Niemiec ważne były również dostawy metali nieżelaznych 

(cynk, ołów, kadm, srebro), wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym. Ponieważ w 

1914 roku ustał dopływ importowanej rudy, produkcja została oparta o miejscowe zasoby. 

Również i w tym wypadku nastąpiło zmniejszenie wydobycia i zatrudnienia. Likwidacji 

uległo też sześć zakładów górniczych. Spadek wydobycia rudy przyczynił się do ograniczenia 

wytopu cynku o 35%, a dostawy blachy zmalały trzykrotnie. Zatrzymano pracę dwóch hut 

cynku. Wykonano w tym czasie jednak kilka nowych inwestycji, związanych z produkcją 

kwasu siarkowego, kadmu, taśmy cynkowej, zastępującej deficytowe taśmy aluminiowe i 

mosiężne. Wytwarzano również cynk prasowany, stosowany do wytwarzania spłonek 

pocisków102. Zmalała produkcja kwasu siarkowego, a ograniczeniu uległy dostawy ołowiu i 

srebra. W latach 1914 – 1918 rozbudowano przemysł koksochemiczny, a nowe baterie 

otrzymały koksownie „Kolejowa”, „Emma” („Radlin), „Jadwiga” i „Knurów”103. W 1916 

roku uruchomiono nowe koksownie „Gliwice” i „Wolfgang” („Walenty”)104. Od 1915 roku w 

Zabrzu pracowała fabryka chemiczna, dostarczająca płynny pak, oleje surowe, lepiki, olej 

płuczkowy105. W czasie I wojny światowej, po wybudowaniu brykietowni „Romer” 

(„Rymer”), wzrosła produkcja brykietów. Ponieważ brak sztucznych nawozów doprowadził 

do spadku plonów i mniejszej produkcji żywności, w 1916 roku spółka „Oberschlesische 

Sticktoffwerke A.G.” uruchomiła w Królewskiej Hucie (Chorzów) fabrykę związków 

 

99 C. Matschos, Die Donnersmarckhütte, Berlin 1923, s. 59-60; A. Frużyński, Z dziejów biskupickiego 
koncernu Borsigów 1854-1945, Zabrze 1995, s. 38; M. Kowalewski, Blaski i cienie…, s.237. 
100 M. Kowalewski, Blaski i cienie hutnictwa żelaza na ziemiach polskich, Częstochowa 1989, s. 190. 
101 >  Statistik der Oberschlesischen Berg und Hüttenwerke…, 16-17. 
102 E. Wilczok, 150 lat hutnictwa metali nieżelaznych w Szopieniach, Katowice 1984, s. 85-86. 
103 A. Frużyński, A. Poloczek, B. Szczech, Biskupice wczoraj i dziś, Zabrze 1993, s. 21-22.; B. 
Bączek, Zarys historyczny koksowni „Radlin”, Katowice  1992, s. 4. 
104 W. Czarnecki, Historia koksowni Gliwice, Katowice 1996, s. 2. 
105 75 lat Zakładów Koksochemicznych „Zaborze" w Zabrzu 1890-1965, praca zbiorowa, Zabrze 
1965, s. 7. 



azotowych106. W 1917 roku książę pszczyński rozpoczął w Łaziskach Górnych budowę 

fabryki karbidu, żelazochromu, żelazokrzemu, ałunu potasowego, kwarcu mielonego, smoły 

węglowej. Rozbudowie uległy, wytwórnie materiałów wybuchowych, znajdujące się na 

Górnym Śląsku, a w Bytomiu spółka „Schafgotsch Werke” rozpoczęła budowę fabryki 

materiałów wybuchowych.  Dynamicznie rozwijała się również górnośląska energetyka, a 

dostawy prądu wzrosły o 300%. Rozbudowano elektrownie w Zabrzu Królewskiej Hucie 

(Chorzów) i „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej. W 1917 roku książę pszczyński przystąpił do 

budowy nowej elektrowni „Łaziska” w Łaziskach Górnych107. 

W 1918 roku Górny Śląsk dostarczył: 39,8 mln ton węgla, 412 tys. ton rudy cynku i 

ołowiu, 696,1 tys. ton surówki, 1,2 mln ton stali, 900 tys. ton wyrobów walcowanych, 77,3 

tys. ton odlewów, 122,9 tys. ton cynku, 13,7 tys. ton blachy cynkowej, 270 ton blachy, 

ołowianej, 22,5 tys. ton ołowiu, 4 ton srebra, 567 tys. ton brykietów, 2,7 mln ton koksu i 196 

tys. ton węglopochodnych. 

W zakończeniu w listopadzie 1918 roku działań wojennych, przemysł Górnego Śląska 

musiał się przystosować do nowych warunków politycznych, ekonomicznych i 

gospodarczych. W Niemczech upadła monarchia i ustanowiona została republika. Na Górnym 

Śląsku przeprowadzony został plebiscyt, wybuchły trzy powstania śląskie, trwały strajki 

robotników. Wszystkie te wydarzenia bardzo mocno skomplikowały sytuację górnośląskich 

przedsiębiorstw, które musiały przestawić się z produkcji wojennej na pokojową. Ponieważ 

rynek wewnętrzny nie był zbyt chłonny, a eksport utrudniała sytuacja polityczna, produkcja w 

1919 roku uległa ponownemu ograniczeniu i stanowiła tylko 60% produkcji z 1913 roku). 

Niepewna sytuacja polityczna i ekonomiczna zagłębia nie skłaniała przedsiębiorców do 

prowadzenia nowych inwestycji. W 1921 roku na Górnym Śląsku wydobyto 29,6 mln ton 

węgla, 253,2 tys. ton rudy cynkowo-ołowiowej, 19,3 tys. ton rudy ołowiu 63,9 tys. ton rudy 

żelaza. Hutnictwo dostarczyło 598,9 tys. ton surówki, 900 tys. ton stali 45,6 tys. ton odlewów, 

880 tys. ton wyrobów walcowanych, 62,9 tys. ton cynku, 13,7 tys. ton ołowiu i 1,6 ton srebra. 

Koksownie wyprodukowały 2,2 mln ton koksu, 107,5 tys. ton smoły, 24,8 tys. ton benzolu i 

31,7 tys. ton siarczanu amonu. Brykietownie dostarczyły 274,9 tys. ton brykietów, a fabryki 

chemiczne 129,2 tys. ton kwasu siarkowego108. 

 

106 50 lat Zakładów Azotowych w Chorzowie im. Pawła Findera, praca zbiorowa, Chorzów 1966, s. 
25. 
107 R. Kurek, 100 lat elektrowni Chorzów, Chorzów 1998, s. 61-62. Elektrownia Zabrze 1897-1992, 
praca zbiorowa, Zabrze 1992, s. 5. 
108 Statistik der Oberschlesischen Berg-und Hüttenwerke fur das 1921, opracował P. Geisenheimer, 
Kattowitz 1922, s. 55. 
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Adam Frużyński 

Industrializacja Górnego Śląska w latach 1922-1939 

 

1. Sytuacja gospodarcza polskiej części Górnego Śląska na tle II 

Rzeczypospolitej 

 

Gdy w 1922 roku zwycięskie mocarstwa 

dokonały podziału Górnego Śląska pomiędzy 

Polskę a Niemcy, z polskiej części górnośląskiego 

zagłębia utworzone zostało autonomiczne 

województwo śląskie, na terenie którego pozostało 

¾ górnośląskiego przemysłu. Tworzyły go: 53 

kopalnie węgla kamiennego, 8 kopalń rudy żelaza, 

10 kopalń rud cynkowo-ołowiowych, 9 koksowni, 4 

brykietownie, 5 hut wielkopiecowych, 10 stalowni, 

12 hut cynku, 9 prażalni blendy, 5 walcowni blachy 

cynkowej, 2 huty ołowiu i srebra1. Na Górny Śląsk 

przypadało 75% polskiej produkcji węgla 

kamiennego, 78% surówki, 77% stali, 100% koksu, 

88% cynku, 89% blachy cynkowej i 100% ołowiu i 

srebra2. Były one  własnością 22 koncernów 

górniczo-hutniczych, posiadających teraz zakłady 

po obu stronach granicy. W celu uregulowania wszelkich spornych spraw, dotyczących 

produkcji przemysłowej na terenie podzielonego zagłębia, 15 maja 1922 roku zawarto 

Konwencję Górnośląską, która miała zapobiec szkodliwym skutkom podziału Zagłębia. Na 

podstawie art. 330-334 tej konwencji Polska została zobowiązana do zezwolenia na 

sprowadzanie z Niemiec bez opłat celnych do polskiej części Górnego Śląska węgla 

kamiennego, koksu, brykietu, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu przez 15 lat3. Zgodnie art. 224 

konwencji Polsce przyznano prawo do wysyłania do Niemiec produktów naturalnych lub 

wytworzonych, pochodzących z polskiej części obszaru plebiscytowego. Przez okres trzech 

 

1 Statistik der Berg-und Hüttenwerke in Polnisch-Oberschlesien für das Jahr 1922, Katowice 1923. 
2 J. Popkiewicz, F. Ryszka, Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej 
(1922–1939), Opole 1959, s. 41-42. 
3 Dz. U. RP 1922, nr 44, poz. 371, art. 330-334. 

Premier Władysław Grabski, za jego 
sugestią zaczęto sprzedawać węgiel w 
krajach skandynawskich i bałtyckich 



lat na importowane z Polski towary nie obowiązywało cło, a Polska mogła wysyłać towary do 

Niemiec w takiej samej ilości jak przed I wojną światową4. Podział Górnego Śląska ze 

względów politycznych miał mimo to ogromny wpływ na sytuację gospodarczą, gdyż 

pracujące po obu stronach granicy górnicze koncerny musiały dostosować się do nowej 

sytuacji, a Niemcy i Polska prowadziły odmienną politykę gospodarczą.  

Polska, która w 1918 roku po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość, była 

krajem zniszczonym przez działania wojenne, niepewne były zarówno jej granice, sytuacja 

polityczna jak i stabilność ekonomiczna. Dodatkowo pomiędzy dzielnicami, które wcześniej 

wchodziły w skład trzech państw zaborczych, istniały różnice gospodarcze, podatkowe, 

handlowe, celne, prawne, komunikacyjne. Państwo Polskie, mimo trudnej powojennej 

sytuacji ekonomicznej, starało się osłabić skutki powojennego kryzysu gospodarczego. 

Udzielało pożyczek na odbudowę przemysłu, stosowało też premie eksportowe i dopłaty do 

inwestycji. Przedsiębiorstwom dostarczano doraźnie  żywność przeznaczoną dla robotników. 

Sytuacja gospodarcza uległa powolnej poprawie dopiero po przeprowadzeniu przez rząd 

Władysława Grabskiego reform walutowej, skarbowej, podatkowej i systemu bankowego. W 

1924 roku w miejsce marki wprowadzono nową walutę – złotego polskiego, którego wartość 

odpowiadała frankowi szwajcarskiemu. Dokonano waloryzacji podatków dochodowego i 

przemysłowego, wprowadzono podatek od nieruchomości, podwyższono część podatków 

pośrednich i zorganizowano monopole państwowe. Zmniejszono wydatki państwowe i 

wojskowe. Aby kredytować działalność gospodarczą powołano Bank Gospodarstwa 

Krajowego5. Przeprowadzone reformy zahamowały powojenną hiperinflację, co umożliwiło 

rozpoczęcie rozbudowy potencjału gospodarczego w drugiej połowie lat 20. XX wieku. 

Ponieważ Polska była krajem słabo uprzemysłowionym, w którym 60% ludności pracowało 

w rolnictwie, a tylko 23% w przemyśle, produkcja przemysłu musiała zostać jednak 

dostosowana do ograniczonego popytu jaki istniał na rynku krajowym. 

Na polskim Górnym Śląsku w latach 1922-1924 odbudowa ze zniszczeń wojennych 

spowodowała początkowo zwiększony popyt na wyroby przemysłowe. Rynek wewnętrzny 

nie był jednak zbyt chłonny i część produkcji kierowano na eksport, a największym jego 

odbiorcą pozostały Niemcy. Mniejsze ilości wysyłano do Austrii, Czechosłowacji, Włoch i na 

Węgry. Sytuacja górnośląskiego przemysłu uległa dramatycznej zmianie w 1925 roku, gdy 

Niemcy wprowadziły cło na sprowadzane z Polski towary, a ponadto zwiększyły się 

 

4 E. Długajczyk, Podział Górnego Śląska w 1922 roku, Katowice 2002, s. 11; Dz. U. RP 1922, nr 44, 
poz. 371, art. 224. 
5 M. Jabłoński, Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939, Warszawa 1992, s. 95. 



obciążenia podatkowe związane z reformą Władysława Grabskiego. Odpowiedzią strony 

polskiej było wprowadzenie ceł na towary niemieckie. Rozpoczęła się w ten sposób polsko-

niemiecka wojna celna, trwająca do 1934 roku6. Zbiegło się to w czasie z krótkim kryzysem 

gospodarczym, jaki dotknął Polskę po wprowadzeniu reform walutowo-skarbowych. Nastąpił 

spadek wartości złotego, odpływ kapitału za granicę, a w celu pokrycia deficytu władze 

zdecydowały się na masową emisję bilonu (inflacja bilonowa). Po przezwyciężeniu kryzysu 

nastąpił okres stabilizacji gospodarczej. Nowy rząd premiera Skrzyńskiego ograniczył deficyt, 

a inflacja umożliwiła zwiększenie eksportu. W latach 1926-1929 nastąpił okres wzrostu 

produkcji przemysłowej dzięki sprzyjającej koniunkturze w całej polskiej gospodarce i 

zapotrzebowaniu na węgiel kamienny na rynkach zagranicznych. Skłaniało to właścicieli 

przedsiębiorstw do podejmowania nowych inwestycji. Korzystna koniunktura gospodarcza 

trwała jednak  krótko, a w 1929 roku rozpoczął się ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, 

który objął też Polskę. Zmalało zapotrzebowanie na wyroby przemysłowe na rynku 

krajowym, zmniejszył się eksport. Najwięksi importerzy wprowadzili reglamentację 

przywozu. Zaczęli również domagać się, aby eksporterzy nabywali u nich wyroby 

przemysłowe. Aby pomóc górnictwu, rząd obniżył taryfy kolejowe (o 50%), wprowadzono 

premiowy fundusz eksportowy, zmodernizowano państwowe przedsiębiorstwa7. Jednak wiele 

firm rozpoczęło wycofywanie z Polski kapitału, zmniejszało zatrudnienie, zalegało z 

płaceniem podatków i innych opłat. Na trudną sytuację przemysłu miało też wpływ 

utrzymywanie zbyt wysokich cen na rynku krajowym, dzięki czemu możliwe było 

subsydiowanie eksportu.  

Węgiel kamienny, mimo kryzysu gospodarczego, pozostał do wybuchu II wojny 

światowej głównym polskim towarem eksportowym (sprzedaż węgla i koksu stanowiła ponad 

20% wpływów z polskiego eksportu), czemu sprzyjało wybudowanie w latach 1925-1933 

magistrali kolejowej prowadzącej z Górnego Śląska do portów w Gdyni i Gdańsku. Dzięki 

temu nastąpiła także zmiana struktury odbiorców zagranicznych. W 1939 roku do 

największych odbiorców górnośląskiego węgla należały: Szwecja, Włochy, Francja, Austria, 

Norwegia, Belgia, Holandia, Wolne Miasto Gdańsk, Finlandia, Dania. Mniejsze ilości 

„czarnego złota” wysyłano teraz do: Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Litwy, Szwajcarii, 

Jugosławii, Rumunii, Łotwy, Estonii, Islandii, Algierii, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, 

 

6 B. Ratyńska, Geneza wojny celnej polsko-niemieckiej, „Najnowsze Dzieje Polski. Studia z okresu 
1914-1939”, t. 6, 1963, s. 83-84. 
7 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, Katowice-
Kraków 1969, s. 56. 



Palestyny, Grecji, Malty8.  W 1938 roku w porcie gdyńskim załadowano na statki 6,5 mln ton, 

a w Gdańsku 3,7 mln ton węgla. Stanowiło to 86,5% całego polskiego eksportu węgla, 

wynoszącego wtedy 11,6 mln ton9. Drugim masowo eksportowanym towarem był górnośląski 

koks, którego w Gdyni przeładowywano do 400 tys. ton rocznie. Był on wywożony głównie 

do Włoch, Szwecji, Austrii, Rumunii, Grecji, Afryki i Ameryki Południowej. Przez porty 

wysyłano 60% eksportu przemysłu metalurgicznego (żelazo, stal, blacha), rury (Azja, 

Ameryka Południowa, USA, Rumunia, Dania), szyny (Brazylia, Kolumbia), cynk i ołów 

(Skandynawia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa). Na eksport kierowano również 

siarczan amonu, naftalen, cement, karbid i sodę. Wysyłano je m.in. do Hiszpanii, Portugalii, 

Holandii, USA10. Ze Szwecji i Norwegii, częściowo także z krajów afrykańskich, 

importowano za pośrednictwem Gdańska wysokoprocentowe rudy żelaza. Natomiast import 

złomu stalowego z krajów Skandynawii i Europy zachodniej przechodził przez port w Gdyni. 

Poprzez Gdynię i Gdańsk sprowadzono saletrę chilijską i norweską, a także fosforyty, 

niezbędne dla przemysłu chemicznego. W 1939 roku przez port w Gdyni przechodziła 

większość wyrobów górnośląskiego przemysłu. Miało to ogromne znaczenie propagandowe, 

gdyż strona niemiecka twierdziła, że należąca do Polski część Śląska upada gospodarczo, a 

Gdynia jest sztucznym tworem, który powstał wyłącznie z powodów politycznych. 

Konsekwentne prowadzona polityka gospodarcza (niskie taryfy przewozowe, wysokie cła 

importowe) doprowadziła do zmiany kierunków polskiego handlu zagranicznego z drogi 

lądowej na morską i do integracji Śląska z Wybrzeżem11. 

Sytuacja gospodarcza Polski ulegała stopniowej poprawie w latach 1934-1939. 

Zastosowanie interwencjonizmu państwowego i polityki etatyzacji, wraz z polepszeniem 

sytuacji gospodarczej na świecie, umożliwiły powrót wzrostu  gospodarczego. Rząd Mariana 

Zyndrama-Kościałkowskiego (od 1935 r.), w którym program gospodarczy przygotował 

wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski,  zdecydował się na finansowanie nowych inwestycji, a 

w celu pokrycia deficytu budżetowego dokonano reformy podatkowej, znosząc dodatki od 

podatków przemysłowych i inwestycyjnych. Podatnicy zostali zwolnieni również z daniny 

majątkowej. Minister Przemysłu i Handlu uzyskał prawo do rozwiązywania karteli i 

obniżania cen niektórych towarów. Aktywną politykę gospodarczą kontynuował rząd 

Felicjana Sławoja Składkowskiego (od 1936 r.), a w 1936 roku wprowadzono planowanie 

gospodarcze. Przygotowany przez ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego plan, 
 

8 B. Cimała, Zmiany kierunków…, s. 70. 
9 M. Widernik, Rola koncernów…, s. 135. 
10 A. Szczepański, Kierunki eksportu…, s. 25-26. 
11 M. Widernik, Rola koncernów…, s. 137. 



obejmujący lata 1936-1940, przewidywał wydanie na inwestycje kwoty 2,4 miliardów 

ówczesnych złotych12. Większość z nich miała zostać zrealizowana na terenie Centralnego 

Okręgu Przemysłowego. Nowe inwestycje państwowe miały być lokowane w przemyśle 

zbrojeniowym, surowcowym, energetycznym, motoryzacyjnym, chemicznym. Państwo 

kontrolowało w szerszym zakresie handel zagraniczny i prowadziło reglamentację towarowo-

dewizową, połączoną z protekcyjną polityką celną. W 1938 roku Biuro Planowania 

Krajowego przy Ministerstwie Skarbu przedstawiło plan gospodarczy, obejmujący okres 15 

lat. Został on podzielony na pięć trzyletnich 

okresów, w czasie których inwestycje miały 

być prowadzone w przemyśle obronnym, 

komunikacji, motoryzacji, lotnictwie i 

rolnictwie. Przygotowane plany zakładały 

dynamiczny rozwój gospodarczy kraju na 

podstawie rodzimej myśli technicznej i 

rodzimego kapitału. W latach 30. XX wieku 

znaczący wpływ na sprawy gospodarcze 

uzyskały władze wojskowe, wpływające na 

poszczególne rozwiązania gospodarcze. W 

budowę nowych przedsiębiorstw 

zaangażowane były górnośląskie koncerny. 

Huta „Pokój” S.A. i Wspólnota Interesów 

Górniczo-Hutniczych uczestniczyły w 

budowie huty Stalowa Wola. 

 

2. Zmiany własnościowe, wzrost roli kapitału państwowego 

 

W okresie międzywojennym wiele przedsiębiorstw zmieniło właściciela. Wzrosła w 

tym czasie rola przedsiębiorstw państwowych. Powstały 21 czerwca 1922 roku polsko-

francuski koncern „Skarboferm” wydzierżawił na okres 36 lat 3 państwowe kopalnie węgla, 

koksownię, i brykietownię. Kapitał spółki ustalono na 17,6 mln złotych. Akcje spółki w 50% 

należały do skarbu polskiego i w 50% do przedsiębiorców francuskich13. Dyrekcja 

 

12 M. Jabłoński, Z dziejów gospodarczych…, s. 114. 
13 Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku Spółka Dzierżawna, autor nieznany, Katowice 1924, 
s. 3. 
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przedsiębiorstwa została ulokowana w Chorzowie, w budynku dawnej inspekcji górniczej. 

Stanowiska w radzie nadzorczej, zarządzie i dyrekcji zostały równo podzielone pomiędzy 

przedstawicieli grupy francuskiej i polskiej14. Od 1922 roku kopalnia srebra i ołowiu 

„Fryderyk” wraz z huta „Fryderyka” należały do państwowej spółki „Polska Huta Skarbowa 

Ołowiu i Srebra” (Tarnoferm), w której 50% udziałów należało do skarbu państwa, zaś 

pozostałe 50% do kapitału francuskiego15.  

W 1926 roku spółka Spadkobiercy Gieschego sprzedała 51% akcji kombinatu 

hutniczego w Szopienicach amerykańsko-niemieckiemu konsorcjum Anakonda Cooper 

Mining Co. Koncern otrzymał od rządu polskiego zwolnienie z zaległych podatków pod 

warunkiem przeprowadzenia modernizacji katowickich zakładów. W 1925 roku koncern 

„Spadkobiercy Gieschego” uruchomił w Bogucicach nowoczesną fabrykę porcelany. Przez 

cały okres międzywojenny należała ona do wiodących producentów w branży, zaopatrując w 

wyroby porcelanowe m.in. polskie placówki dyplomatyczne. 

Należące do Ballestremów zakłady (kopalnia, huta, koksownia), przekazano spółce 

Huta „Pokój” – Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze Spółka Akcyjna”. Kapitał spółki o 

wartości 70 mln zł należał do hrabiego Ballestrema (74%) i koncernu „Oberbedarf (26%)16.W 

1928 roku spółka kupiła kopalnię „Eminencja” („Kleofas”) w Katowicach, a od hrabiego 

Ballestrema odkupiła 2 kopalnie, koksownię i elektrownię. Nabyła również akcje huty 

„Baildon” w Katowicach. W czasie kryzysu ekonomicznego lat 30 XX wieku spółka huta 

„Pokój” miała ogromne kłopoty ze zbytem produkcji i pokryciem bieżących obciążeń 

finansowych. Trudną sytuację przedsiębiorstwa komplikowała dodatkowo polityka 

prowadzona przez głównego właściciela, który obciążył jej finanse spłatą wielu, czasem 

fikcyjnych, pożyczek. Zadłużenie koncernu wynosiło wtedy 140 mln złotych, dwukrotnie 

przekraczając wartość kapitału akcyjnego. 19 grudnia 1931 roku do Sądu Grodzkiego w 

Katowicach złożony został wniosek o „odroczenie wypłat” spółki Huta „Pokój” S.A., co było 

równoznaczne z ogłoszeniem bankructwa. Równocześnie rozpoczęto unieruchamianie 

wydziałów produkcyjnych huty „Pokój”. Posunięcie to zmusiło polskie władze do powołania 

nadzoru sądowego, a kierowanie hutą przejął zarząd komisaryczny, kierowany przez inż. 

Stanisława Surzyckiego. Wznowił on w 1932 roku produkcję, a następnie przeprowadził 

sanację finansów spółki, obniżając jej kapitał zakładowy z 70 do 50 mln zł i zawierając z 

wierzycielami umowy zmniejszające zadłużenie. W zamian za udzielone hucie kredyty i 

 

14 J. Jaros, Tajemnice górnośląskich…, s.90. 
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przyznane zamówienia państwowe, rząd polski uzyskał w 1934 roku, za pośrednictwem 

państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, 52% akcji Huty „Pokój” S.A. Pozostałe 48% 

akcji pozostało własnością Ballestremów i „Oberbedarfu”17. 1 lipca 1931 roku hrabia Mikołaj 

von Ballestrem powołał „Rudzkie Gwarectwo Węglowe” o kapitale wynoszącym 16 mln 

złotych. Gwarectwo odkupiło od spółki Huta Pokój S.A. 4 kopalnie, koksownię i elektrownię. 

Do gwarectwa należało także 24% akcji Związku Koksowni Sp. z o.o. w Katowicach, 25% 

akcji Spółki Akcyjnej dla Zużytkowania Gazu Koksowniczego, 18,7% udziałów spółki Wirek 

S.A. i 41% kuksów Gwarectwa Charlotte w Rydułtowach. Należność za zakupione zakłady, 

wynosząca 70 mln złotych, nie została jednak wypłacona gotówką, ale tylko odliczona od 

zadłużenia koncernu18. 

W 1920 roku pochodzący z Nadrenii przedsiębiorca, Fryderyk Flick, wykupił 

kontrolny pakiet akcji spółki „Bismarckhüte”. Pod koniec 1921 roku ten sam przedsiębiorca 

odkupił za 24 mln marek od hrabiego Franciszka Tiele-Wincklera i jego siostry pakiet 

kontrolny akcji „Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa”, która była 

właścicielem 3 kopalń węgla i 2 hut żelaza. Następnie Fryderyk Flick, za kwotę 300 tys. 

funtów, sprzedał akcje „Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa” spółce 

„Bismarckhütte” A.G. W 1927 roku Flick stał się głównym akcjonariuszem „Górnośląskich 

Zjednoczonych Hut Królewska i Laura” (4 kopalnie, 3 huty żelaza, koksownia). Aby uchronić 

się przed ingerencją władz państwowych, w 1928 roku Flick, wspólnie z amerykańskim 

przedsiębiorcą Williamem Averellem Harrimanem, utworzył przedsiębiorstwo holdingowe 

„Consolidated Silesian Steel Corporation”, posiadające 83% akcji „Katowickiej Spółki 

Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa” i 59% akcji „Górnośląskich Zjednoczonych Hut 

Królewska i Laura”. Obydwa koncerny kontrolowane przez Flicka, nie zostały połączone w 

jedno przedsiębiorstwo, ale od 1929 roku współdziałały ze sobą na mocy uchwał walnych 

zgromadzeń akcjonariuszy, tworząc tak zwaną „Wspólnotę Interesów”. Machinacje 

finansowe głównego udziałowca Fryderyka Flicka doprowadziły przedsiębiorstwo do upadku. 

Koncern miał wielomilionowe zaległości podatkowe, zalegał z wypłatą pensji dla 

pracowników. W 1934 roku ustanowiono nadzór sądowy nad Wspólnotą Interesów. Do 1937 

roku uzdrowiono gospodarkę koncernu, spłacono część długów, zmieniono strukturę 

organizacyjną. W tym samym roku za pośrednictwem banków państwowych państwo przejęło 

warte 150 mln akcje zadłużonej na 81 mln złotych „Wspólnoty Interesów”. Zostały one 
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przekazane Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczemu, utworzonemu przez Skarb Państwa, Skarb 

Śląski i Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotychczasowi właściciele w zamian za akcje 

otrzymali obligacje o wartości 80 mln złotych. Zjednoczenie powołało 21 kwietnia 1937 roku 

nowy koncern „Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych” o kapitale 149,3 mln złotych, 

który był właścicielem 5 kopalń węgla, 3 hut oraz koksowni19.  

Akcje spółki „Godula” S.A. były własnością „Hrabiowskich Zakładów 

Schaffgotschów” w Gliwicach. Kapitał spółki wynosił 18 mln złotych, a należały do niej 3 

kopalnie węgla i koksownia. Rybnickie Gwarectwo Węglowe było kontrolowane przez 

spadkobierców Fryderyka Friedländera, a jego głównym udziałowcem była baronowa Maria 

Anna von Goldschmidt-Rotschild. Była ona również współwłaścicielem utworzonej w 1921 

roku firmy „Robur” Związek Kopalń Górnośląskich. Zajmowała się ona handlem hurtowym 

węglem, reprezentując interesy Rybnickiego Gwarectwa Węglowego, Ballestremów, 

Donnersmarcków i Schaffgotschów. Na czele spółki komandytowej „Robur” stał inżynier 

Alfred Falter, który od 1931 roku posiadał w niej 51% udziałów. 

W 1939 roku pod państwowy zarząd przymusowy wzięto majątek „Zakładów 

Hohenlohego”, do których należało również 5 kopalń węgla oraz huty i kopalnie cynku.  

 

3. Nowe inwestycje w przemyśle i zmiana kierunków handlu zagranicznego 

 

3.1. Górnictwo węgla kamiennego 

 

Górnictwo węgla kamiennego nadal pozostawało najważniejszą dziedziną 

górnośląskiego przemysłu, decydującą o jego kondycji ekonomicznej. W 1922 roku 

wydobyto 25,6 mln ton węgla przy zatrudnieniu 134 tys. pracowników. Na eksport wysłano 

5,7 mln ton węgla, a i tak Polska przestała być importerem tego surowca20. Eksport 

górnośląskiego węgla kamiennego po raz pierwszy apogeum osiągnął w 1924 roku  - 11,9 

mln ton. Jego największym odbiorcą były wówczas nadal  Niemcy. Po wybuchu wojny celnej 

większą uwagę zwrócono na sprzedaż na rynku krajowym, a PKP znacznie obniżyły taryfy 

przewozowe na ten surowiec. Zgodnie z sugestią premiera Władysława Grabskiego 

postanowiono sprzedawać węgiel w krajach skandynawskich i bałtyckich. Ponieważ na 

rynkach tych dominował węgiel angielski, polskim koncernom trudno było pozyskać nowych 

 

19 J. Jaros, Tajemnice górnośląskich…, s. 130. 
20 J. Jaros, Organizacja władz górniczych na ziemiach polskich w latach 1918–1945, „Studia z 
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kontrahentów. Sytuacja górnośląskiego górnictwa uległa mianie, gdy długotrwały strajk w 

kopalniach brytyjskich (maj-listopad 1926) spowodował brak węgla w Europie. Umożliwiło 

to polskim kopalniom zajęcie zwolnionego miejsca na rynku i zwiększenie eksportu o 50%, 

co rozpoczęło trzyletni okres prosperity w polskiej gospodarce21. Wydobycie węgla w latach 

1925–1929 wzrosło do 34,4 mln ton, a w kopalniach zatrudniano 125 tys. pracowników.  

W 1926 roku, przy wydobyciu wynoszącym 26,1 mln t, na eksport wysłano ponownie 

prawie 12 mln ton węgla kamiennego (za pośrednictwem Gdańska wyekspediowano 3,4 mln 

ton, a Gdyni 394 tys. ton.; 25,9% całego eksportu)22. Część węgla nadal wysłano za 

pośrednictwem portów niemieckich w Hamburgu, Szczecinie i Bremie23. Z portu w Tczewie 

wyekspediowano 230 tys. ton węgla. Ponad 50 tys. ton przewieziono barkami do krajów 

skandynawskich.  

W 1929 roku w porcie gdańskim powstał Basen Górniczy przeznaczony do eksportu 

węgla. Koncerny górnośląskie wydzierżawiły również tereny znajdujące się w Basenie 

Węglowym portu gdyńskiego przy nabrzeżach Szwedzkim i Duńskim. W ten sposób 

powstawały trwałe więzi ekonomiczne pomiędzy Górnym Śląskiem i Gdynią, a jednym z 

inicjatorów i wykonawców tego projektu był minister przemysłu i handlu Eugeniusz 

Kwiatkowski24. Jako pierwszy umowę dzierżawy nabrzeża portowego podpisał Związek 

Kopalń Górnośląskich „Robur” w Katowicach25. W 1927 roku, wspólnie z przedsiębiorcami 

szwedzkimi utworzono Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe S.A. 

„Polskarob”26. Kapitał towarzystwa należał do spółek: „Robur”, Huta „Pokój” S.A., 

Rybnickie Gwarectwo Węglowe, Gwarectwo „Charlotte” i Gwarectwo „Waterloo”. Zgodnie z 

podpisaną umową spółka „Polskarob” zakupiła masowce do przewozu węgla: Robur I-VIII27. 

Spółka „Robur” posiadał również holownik i dwie barki, którymi na cumujące w Gdyni statki 

dostarczano węgiel bunkrowy. W 1937 roku firma stała się właścicielem 

najnowocześniejszego na Bałtyku bunkrowca „Robur VII”. W sierpniu 1928 roku 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu podpisało umowę dzierżawy nabrzeży z koncernami: 
 

21 A. Oberszyn, J. Jaros, Przemysł górnośląski w organizmie gospodarczym II Rzeczpospolitej, Ziemie 
Śląskie w granicach II Rzeczpospolitej, Katowice 1985, s. 44-45; A. Szczepański, Kierunki 
eksportu…, s. 21. 
22 M. Widernik, Rola koncernów węglowych Górnego Śląska w rozwoju portu gdyńskiego w okresie 
międzywojennym, w: Górny Śląsk i Pomorze dwa symbole niezależności Drugiej Rzeczypospolitej, 
red. M. Mroczek, Bytom 1996, s. 135. 
23 W. Michowicz, Wpływ strajku górników angielskich w 1926 roku na przemysł węglowy w Polsce, 
w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria 1, zeszyt 7, Łódź 1957, s. 209. 
24 M. Widernik, Rola koncernów…, s. 132. 
25 A. Kaczmarek; „Robur”…, s. 11. 
26 J. Pertek, Druga mała fota, Poznań 1973, s. 20. 
27 J. Pertek; Druga…, s. 464-465, K. J. Miciński, Księga statków…, s. 277. 



Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie Spółka z o.o. „Progres” i koncernem „Giesche” S.A. W 

październiku tego samego roku podobna umowa została podpisana z koncernem Polskie 

Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku „Skarboferm”, którego przedstawicielstwo handlowe 

nosiło nazwę „Skarbopol”. W 1938 roku spółka zakupiła bunkrowiec, przeznaczony do 

dostarczania węgla, statkom przypływającym do Gdyni28. W grudniu 1928 roku umowę 

podpisał koncern węglowy „Fulmen”, reprezentowany przez spółkę „Elibor”. Zamontowano 

szereg nowych nowoczesnych urządzeń służących do załadunku węgla, rudy i złomu, które 

wyprodukowano w hutach: „Laura”, „Zgoda” i „Pokój’. W 1929 roku przez port w Gdyni 

wysłano 2,3 mln t, a przez Gdańsk 5,3 mln ton węgla. Razem było to 7,7 mln t, co stanowiło 

55% całego polskiego eksportu, wynoszącego wtedy 11,8 mln ton węgla. Wpływy z eksportu 

pozwoliły na umocnienie kursu złotówki, a kontakty gospodarcze Śląska z gospodarka 

morską uległy zacieśnieniu.  

Rozpoczęty w 1929 roku światowy kryzys gospodarczy spowodował spadek popytu 

na polski węgiel. Jego wydobycie i eksport uległy znacznemu ograniczeniu29.Zamknięto 16 

kopalń, a bezrobotni górnicy pozbawieni środków do życia uruchomili około 5 tys. 

biedaszybów, dostarczających 0,5 mln ton taniego węgla dla gospodarstw domowych. Władze 

państwowe zwalczały działalność biedaszybów poprzez konfiskowanie węgla, wysadzanie 

szybów, aresztowanie górników, procesy sądowe i działania administracyjne. Wiele firm 

rozpoczęło wówczas wycofywanie z Polski kapitału lub zmniejszyło zatrudnienie, a pracujący 

górnicy zarabiali mniej, gdyż w zakładach stosowano system świętówek lub pracy 

turnusowej. Na trudną sytuację kopalń miało też wpływ utrzymywanie zbyt wysokich cen 

węgla na rynku krajowym, dzięki czemu możliwe było subsydiowanie eksportu. Jednak 

wysoka cena węgla przyczyniała się do spadku popytu na rynku wewnętrznym30. W 1933 

roku pozyskano jedynie 19,9 mln ton węgla, a w kopalniach pracowało zaledwie 76 tys. 

robotników. Najniższy poziom eksportu odnotowano w 1935 roku, gdy za granicę sprzedano 

tylko 6,9 mln ton węgla przy wydobyciu wynoszącym 21,1 mln t. W latach 1933-1935, na 

mocy rozporządzeń ministra przemysłu i handlu, o 25% obniżone zostały ceny węgla. 

Prowadzono również szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, mającą skłonić 

konsumentów do zakupu węgla. Zajmowała się tym specjalne w tym, celu powołana spółka 

„Paliwo”31. 

 

28 K. J. Miciński, Księga statków…, s. 293. 
29 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945, Katowice-
Kraków 1969, s. 56. 
30 A. Frużyński, Zarys dziejów… 
31 A. Battaglia, Górnictwo Śląskie, Katowice 1936, s. 70-71. 



 

Dopiero w 1936 roku ponownie wysłano na eksport 9,6 mln t, a w 1938 roku 

przekroczono poziom 10 mln ton32. W 1938 roku pracujące w Polsce kopalnie dostarczyły 

28,7 mln ton węgla przy zatrudnieniu 80 tys. górników. Wydobycie to było jednak nadal 

mniejsze niż w 1913 roku.  

W okresie międzywojennym prowadzono nieliczne inwestycje w górnośląskim 

górnictwie węglowym. Do roku 1924 roku wzrost popytu na węgiel spowodował 

uruchomienie kilku niewielkich, płytkich kopalń i kontynuację budowy kopalń „Brzeszcze” i 

„Jawiszowice”33. Do nielicznych nowych inwestycji w okresie wielkiego kryzysu 

gospodarczego w górnictwie należały budowa w latach 1929-1933 zespołu obiektów szybu 

„Prezydent” w kopalni „Prezydent Mościcki” i generalna modernizacja kopalni „Barbara-

Wyzwolenie” (1937)34. W innych kopalniach budowano szyby wydobywcze, udostępniano 

nowe poziomy, montowano wydajniejsze i nowocześniejsze maszyny wyciągowe, pompy 

odśrodkowe i kompresory, poruszane przez silniki elektryczne. W latach 20. XX wieku 

pojawiły się pierwsze ściany wydobywcze, zlokalizowane głównie w kopalniach w rejonie 

Rybnika35. W okresie międzywojennym od 200% do 300% wzrosła liczba pracujących w 

kopalniach: wrębiarek, wiertarek, młotków udarowych. Do transportu w coraz szerszym 

zakresie stosowano wozy o dużej pojemności, rynny wstrząsowe, przenośniki zgrzebłowe i 

taśmowe. Stale malała liczba zatrudnionych w kopalniach koni, a wozy z węglem o coraz 

większej pojemności ciągnęły lokomotywy elektryczne. Do transportu węgla zastosowano 

skipy o ładowności 4-10 ton. W celu wzbogacania węgla budowano płuczki, wialnie i 

modernizowano istniejące sortownie. 

 

3.2. Hutnictwo żelaza i stali 

 

W 1922 roku górnośląskie hutnictwo dostarczyło 401 tys. ton surówki, 810 tys. ton 

stali, 34 tys. ton odlewów i 900 tys. ton wyrobów walcowanych przy zatrudnieniu 34 tys. 

pracowników. Stanowiło to 75% zdolności produkcyjnych z 1913 roku36. Początkowo duży 

wpływ na poziom produkcji miał obrót uszlachetniający, zapewniający zakładom 

 

32 B. Cimała, Zmiana kierunków..., s. 33. 
33 S. Gryziewicz, Rynek węglowy w Polsce, Katowice 1937, s. 45. 
34 J. Jaros, Historia kopalni…, s. 132. 
35 W. Turkiewicz, I. Sittek, Warunki eksploatacji w rybnickiej niecce, „Przegląd Górniczo Hutniczy”, 
1939, t. 31, s. 144-147. 
36 Statistik der Berg…, s. 34-38. 



znajdującym się po obu stronach granicy dostawy surowców i półproduktów. W kolejnych 

latach dużą część wyrobów hutniczych wysyłano na eksport, ale jego poziom był 

ograniczony, gdyż największy odbiorca – Niemcy - przeżywał trudności ekonomiczne. Po 

wybuchu w 1925 roku wojny celnej eksport uległ kolejnemu ograniczeniu, a słaby popyt 

wewnętrzny doprowadził do ponownego ograniczenia produkcji. W 1926 roku hutnictwo 

dostarczyło tylko 268 tys. ton surówki i 505 tys. ton stali. Rosła także konkurencja na rynku 

wewnętrznym, na którym swoje wyroby sprzedawały zakłady z Zagłębia Dąbrowskiego i 

Staropolskiego. W kolejnych latach korzystna koniunktura gospodarcza umożliwiła ponowne 

zwiększenie produkcji surówki do poziomu 450 tys. ton, a stali do 900 tys. ton (1929)37. 

Coraz większe ilości wyrobów hutniczych były teraz lokowane na rynku krajowych, a 

rosnący stale eksport kierowano do państw położonych w Europie, Azji i Ameryce38. Duże 

ilości wyrobów walcowanych wysyłano do ZSRR (93% całego eksportu). W tym samym 

czasie produkcja hutnicza osiągnęła na Górnym Śląsku poziom z 1913 roku.  

Górnictwo rudne odgrywało już niewielką rolę po przyłączeniu wschodniego Górnego 

Ślaska do Polski. W 1922 roku w ośmiu górnośląskich kopalniach pozyskano 68,8 tys. ton 

rudy żelaza przy zatrudnieniu 239 pracowników. Nie zaspokajało to oczywiście potrzeb 

miejscowego hutnictwa, które zużyło w tym samym czasie 584,6 tys. ton rudy. Brakującą 

surowiec sprowadzono z innych rejonów Polski, Niemiec, Szwecji i Hiszpanii. Z importu 

pochodziła też duża ilość żużla i część topników39. Sytuacja ta utrzymywała się przez cały 

okres międzywojenny. 

W czasie wielkiego kryzysu gospodarczego spadek popytu na rynku krajowym i 

załamanie eksportu doprowadziły do ponownego ograniczenia produkcji, a huty w 1932 roku 

dostarczyły 160 tys. ton surówki i 365 tys. ton stali. Po przezwyciężeniu depresji 

gospodarczej nastąpił ponowny wzrost produkcji i w 1938 roku hutnictwo dostarczyło: 563 

tys. ton surówki, 890 tys. ton stali, 665 tys. ton wyrobów walcowanych, 33 tys. ton wyrobów 

kutych i 46,2 tys. ton rur. Jednak produkcja ta była nadal mniejsza niż w 1913 roku. Zmalał 

również udział Górnego Śląska w ogólnopolskiej produkcji hutniczej. Dostarczał on teraz 

64% surówki, 62% stali i 62% wyrobów walcowanych wytworzonych w II 

Rzeczypospolitej40. Od 1938 roku na rynku wewnętrznym swoje wyroby lokowało też 

hutnictwo z przyłączonego Zaolzia. 

 

37 W. Kuczewski, Postępy hutnictwa żelaznego na Śląsku za czasów polskich, Katowice 1935, s. 11. 
38 Hutnictwo na…, s. 127. 
39 Statistik der Berg…, s. 23. 
40 P. Matusak, Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, t. 2, Warszawa-Siedlce 
2012, s. 19. 



Pomimo trudności ekonomicznych, w hutach wykonano w tym czasie wiele nowych 

inwestycji. Zmalała liczba wielkich pieców, ale pozostałe jednostki miały większą wydajność. 

Zlikwidowano ostatecznie piece pudlingowe, a w 1922 roku wyłączono z eksploatacji ostatni 

konwertor w hucie „Pokój”. Przebudowywano stare piece martenowskie, powstało również 

kilka nowych jednostek o dużej wydajności. Umożliwiło to znaczne zwiększenie produkcji 

stali pochodzącej z przetapianego złomu41. Huta „Baildon” S.A. otrzymała: elektryczny piec 

łukowy (1922), piec martenowski (1926), wydział produkcji wierteł (1927). Od 1933 roku 

zakład dostarczał elektrody spawalnicze, a po uruchomieniu pieców indukcyjnych zaczęto 

wytapiać stale kwaso- i żaroodporne. W 1936 roku rozpoczęto wytwarzanie węglików 

spiekanych, a w 1938 roku powstała walcownia blach wykańczanych na zimno. Huta 

„Ferrum”, po przeprowadzonej modernizacji, produkowała rury wodociągowe i 

kanalizacyjne, kotły, zbiorniki, odlewy, części do wagonów i lokomotyw, śruby, nity, osie do 

wozów i maszyn dla górnictwa. W hucie „Pokój” przebudowano wielkie piece, 

zmodernizowano nagrzewnice, zamontowano instalację do oczyszczania gazu 

wielkopiecowego. Zlikwidowano stare dmuchawy parowe i część gazowych, instalując w ich 

miejsce elektro- i turbodmuchawy. Rozbudowano stalownię martenowską, rozpoczęto 

produkcję żelazomanganu, blachy ocynkowanej, kolejowych zestawów kołowych. W 1928 

roku hutnicza koksownia otrzymała nową, liczącą 31 komór, baterię typu Disticoke. W latach 

1932-1934 zainstalowano w niej unikalną na skalę światową walcarkę blachy systemu 

Sędzimira i rozpoczęto produkcję stali niskostopowych (planowano zbudowanie całkowicie 

nowej huty w Kostuchnie opartej na tej unikatowej technologii, do realizacji tych planów z 

pierwszej połowy lat 30. XX wieku nie doszło)42. W 1938 roku uruchomiono nowy wydajny 

wielki piec nr VII i aglomerownię43. 

W 1927 roku roku huta „Florian” otrzymała 35-komorową baterię Koppersa, a po jej 

uruchomieniu wyłączono z eksploatacji cztery istniejące baterie. Wybudowano również nowe 

piece martenowskie. W hucie „Kościuszko” zatrzymano trzy wielkie piece, a w 1929 roku 

hutnicza koksownia uzyskała 55-komorową baterię Koppersa, która zastąpiła stare 

zlikwidowane baterie. Wybudowano przechylne piece martenowskie, a w 1937 roku oddano 

do użytku nowy wielki piec „A” reprezentujący najnowsze światowe rozwiązania 

 

41 W. Kuczewski, Postępy…, s. 9. 
42 J. Grudniewski, R. Kaczmarek, Kostuchna. Monografia historyczna, Katowice 2016, s.210-211. 
43 Ruda Śląska, Zarys rozwoju…, s. 116. 



techniczne44. W hucie „Batory” powstała walcownia rur bez szwu (1928), a w latach 1933-

1936 przebudowano kuźnię i stalownię martenowską i uruchomiono elektrostalownię45. 

Zmianie uległ również profil produkcji, huty „Zygmunt”, gdzie po wygaszeniu w 1924 roku 

wielkich pieców skoncentrowano się na wytwarzaniu maszyn i urządzeń przeznaczonych dla 

górnictwa i hutnictwa, konstrukcji stalowych, odkuwek i odlewów46. W hucie „Silesia” 

uruchomiono zakład ocynkowania (1925), zmodernizowano część urządzeń walcowniczych i 

rozpoczęto wytwarzanie blachy miedzianej. W 1929 roku zlikwidowano wyposażoną w 

przestarzałe zespoły walcownicze hutę „Marta” w Katowicach.  

 

3.3. Hutnictwo i górnictwo metali nieżelaznych 

 

Górnictwo rudne w XX wieku na Górnym Śląsku już dotkliwie odczuwało 

wyczerpywanie się złóż. W 1922 roku kopalnie dostarczyły 225 tys. ton rudy cynkowo-

ołowiowej przy zatrudnieniu 6,8 tys. pracowników47. Ponieważ hutnictwo cynku 

potrzebowało coraz większych ilości rudy w 1930 roku wydobycie przekroczyło poziom 407 

tys. ton, a w kopalniach pracowało 4,5 tys. górników. Najniższy poziom wydobycia 

osiągnięto w 1932 roku, gdy kopalnie dostarczyły 72 tys. ton rudy przy zatrudnieniu 1,3 tys. 

osób. W kolejnych latach rosło ono systematycznie, osiągając w 1938 roku poziom 498 tys. 

ton48. Malejące zasoby rudy cynku doprowadziły do likwidacji nieekonomicznych kopalń 

„Jerzy-Otto”, „Cecylia” i „Wilhelmsglück” należących do spółki „Śląskie Kopalnie i 

Cynkownie S.A.”. Spadkobiercy Gieschego przeprowadzili modernizację kopalni rudy cynku 

„Biały Szarley”, gdzie w 1926 roku zamontowano jeden z pierwszych na świecie pieców 

obrotowych do wzbogacania ubogich rud galmanowych (huta „Dworzańczyk”). W 1928 roku 

powstał tam też jeden z pierwszych w Europie zakładów flotacji rudy blendowej i 

galmanowej49. Jednak inwestycje nie były w stanie zniwelować skutków spadku wydobycia i 

górnośląski przemysł cynkowy w okresie dwudziestolecia międzywojennego był już 

uzależniony od importu surowców. 

 

44 T. Krawczyk, Historia huty „Kościuszko”, Katowice 1997, s. 4; Z. Gadziszewski, J. Warmuziński, 
Monografia chemicznej…, s. 151; R. Kurek, Dwa wieki chorzowskiego przemysłu, t. 2, Chorzów 
2009, s. 230. 
45 R. Kurek, Dwa wieki…, s. 87-88, s. 235. 
46 Bytom, Zarys…, s. 611-612, J. Jaros, Dzieje hutnictwa żelaza…, s. 702. 
47 Statistik der Berg…, s. 18. 
48 M. Albert, Cynk i ołów i materiały pochodne, Katowice 1936, s. 16; Natalia Gąsiorowska, 
Górnictwo i hutnictwo w Polsce, Warszawa 1949, s. 105. 
49 Zarys dziejów górnictwa..., s. 215. 



W 1922 roku w polskiej części zagłębia znajdowały się huty cynku, w których 

wytopiono 77 tys. ton cynku i 25 ton kadmu. W pięciu pracujących walcowniach powstało 23 

tys. ton blachy cynkowej i 137 ton blachy ołowianej, przy zatrudnieniu 8,4 tys. pracowników 

Znajdujące się przy hutach cynku prażalnie rudy dostarczyły także 182 tys. ton kwasu 

siarkowego50. Zakłady hutnicze musiały sprowadzać po podziale duże ilości importowanej 

rudy. Słaby popyt wewnętrzny powodował, że i tak 80% produkcji wysyłano na eksport,  w 

tym duże ilości blachy cynkowej, bieli cynkowej i pyłu cynkowego.a to jeszcze bardziej 

uzależniało górnośląskie hutnictwo od wahań międzynarodowej koniunktury gospodarczej51. 

Pomimo tych ograniczeń produkcja cynku od 1922 roku systematycznie rosła, a w 1929 roku 

osiągnęła poziom 158 tys. ton przy zatrudnieniu 11 tys. pracowników.  

W czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego spadek światowych cen cynku i słaby 

popyt wewnętrzny doprowadził do spadku produkcji do poziomu 84 tys. ton (1933)52. W tym 

samym czasie eksport tego metalu zmniejszył się z 124 tys. ton do 62 tys. ton. Z 12,6% do 

6,3% zmalał udział Polski w światowej produkcji cynku, mimo to w 1934 roku II 

Rzeczypospolita była piątym światowym producentem cynku. Od 1933 roku dostawy cynku 

rosły systematycznie, a w 1938 roku jego produkcja przekroczyła poziom 108 tys. ton.  

W okresie międzywojennym w zakładach hutnictwa cynku wykonano kilka nowych 

inwestycji. Zakłady Hohenlohego uruchomiły w Szopienicach nowe piece destylacyjne, a w 

1930 roku oddano do użytku wydział przygotowania wsadu53. W latach 1924-1925 spółka 

Spadkobiercy Gieschego wybudowała w Szopienicach kilka nowych pieców do wytopu 

cynku i kadmu. W 1928 r. uruchomiono tam nowoczesny zakład elektrolizy cynku, a w 1930 

roku produkcję rozpoczął nowy wydział dostarczający kadm54. W 1935 roku w hucie 

„Kunegunda” pracę rozpoczął pierwszy piec do rektyfikacji cynku dostarczający metal o 

czystości 99,99%. W czasie kryzysu gospodarczego spadek popytu na cynk doprowadził do 

likwidacji hut: „Wilhelmina” i „Paweł” (1927), „Miłość” (1929), „Bernhadri”, „Rozamunda” 

i „Hugo” (1931), „Guidotto” (1935). Zatrzymano także prażalnię rudy „Recke (1930). 

Zakłady Hohenlohego przeznaczyły znaczne środki na rozbudowę kopalń rud cynku 

„Brzozowice” i „Nowa Helena” i budowę huty tlenku cynku „Krystyn”, posiadającej piece 

obrotowe do wzbogacania rudy cynku. W 1938 roku wybudowano w tym zakładzie ługownię, 

 

50 Statistik der Berg…, s. 34. 
51 Hutnictwo na…, s. 203. 
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53 P. Rygus, Zarys historyczny hutnictwa cynku na Górnym Śląsku w latach 1798-1980, Katowice 
2015, s. 103. 
54 E. Wilczok, 150 lat hutnictwa metali nieżelaznych w Szopienicach, Katowice 1984, s. 107. 



wraz z instalacją do elektrolizy kadmu. W tym czasie było to jedne z najnowocześniejszych 

tego typu urządzeń na świecie55. Huty tlenku cynku do produkcji wykorzystywały odpady z 

pieców destylacyjnych, szlamy elektrolityczne i inne odpady zawierające cynk. Umożliwiło 

to przedłużenie okresu funkcjonowania hutnictwa cynku, gdyż zasoby miejscowych rud były 

niewystarczające. W tym samym roku hutę cynku „Łazarz” przebudowano prażalnię blendy 

cynkowej56. Produkcja kwasu siarkowego uzyskiwanego podczas prażenia blendy zwiększyła 

się w latach 1923-1929 z 223,3 do 334,6 tys. ton. W 1932 roku dostarczano tylko 140 tys. ton 

kwasu, ale poprawa koniunktury umożliwiła zwiększenie jego produkcji do poziomu 160 tys. 

ton57. 

Kontynuowano także produkcję srebra i ołowiu w hutach „Fryderyk” i „Walther 

Cronek”, które w 1922 roku dostarczyły 14 tys. ton ołowiu i 2,9 ton srebra przy zatrudnieniu 

750 pracowników58. W 1930 roku wytopiono w nich 40 tys. ton ołowiu, którego 75% 

wysłano na eksport. Po zakończeniu eksploatacji złóż rudy w kopalni „Fryderyk” produkcję 

prowadzono nadal w oparciu o dostawy pochodzące z miejscowych kopalń rudy cynkowo-

ołowiowej, gdyż import rudy okazał się nieopłacalny. W 1931 roku z powodu braku rudy i 

popytu na ołów zaczęto ograniczać produkcję w hucie „Fryderyk”, zwolniono część 

pracowników, a w 1933 roku zakład został unieruchomiony. Produkcja ołowiu osiągnęła 

wtedy poziom 11,9 tys. ton59. Dostawy ołowiu kontynuowała huta „Wather-Cronek” gdzie w 

1932 roku zainstalowano piec prażalniczy i siedem konwertorów. Od 1935 roku pracowała w 

niej fabryka tlenku ołowiu, a dla pracowników wybudowano łaźnię i stołówkę. W 1939 roku 

dostarczyła ona 13,6 tys. ton ołowiu, 1,6 tys. ton tlenków ołowiu i 5,8 ton srebra. W 1938 

roku przy hutach tlenku cynku „Dworzańczyk” i „Krystyn” uruchomiono produkcję ołowiu w 

piecach wahadłowo-obrotowych60. 

W 1922 roku Górny Śląsk dostarczał także 28 ton kadmu, co stanowiło 25% 

światowej produkcji tego metalu. W kolejnych latach produkcja jednak spadła i dopiero w 

1931 roku wyprodukowano 108 kadmu. Po ponownym spadku produkcji w czasie kryzysu 

gospodarczego, w 1934 roku dostarczono 140 ton kadmu. Stanowiło to jednak wówczas już 

tylko 14% światowej produkcji, gdyż wzrosła ilość dostawców na rynkach światowych. 

 

55 L. Szaraniec, Załoga koncernu Hohenlohego i jego walka klasowa w latach 1905-1939, Katowice 
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Większość pozyskanego metalu eksportowano, a w kraju wykorzystywano tylko 4% 

produkcji61. 

 

3.4. Przemysł koksochemiczny 

 

W 1922 roku koksownie dostarczyły 1,3 mln ton koksu, 58 tys. ton smoły, 13,4 tys. 

ton benzolu i 16 tys. ton siarczanu amonu. Było w nich zatrudnionych 3,8 tys. pracowników62. 

W latach 1924-1926 w koksowni „Dębieńsko” przeprowadzono remont baterii 

koksowniczych. Po jego zakończeniu skróceniu uległ czas koksowania, a równocześnie 

wzrosła wydajność63. W koksowni „Knurów” uruchomiono w 1927 roku nowoczesną fabrykę 

amoniaku syntetycznego. W 1928 roku koksownia otrzymała nowoczesną 54-komorową 

baterię systemu Disticoke64. W l930 roku uruchomiono 54-komorową baterię typu Becker65. 

Następnie zbudowano 33-komorową baterię systemu Becker. W 1937 roku powstała druga 

33-komorowa bateria typu Becker. Koksownia „Emma” („Radlin”) otrzymała w 1929 roku 

dwie 55-komorowe baterie typu Otto66. W lipcu 1920 roku koksownia „Wolfgang” 

(„Walenty”) wzbogaciła się o trzecią 55-komorową baterię systemu Collina67. W 1929 roku 

uruchomiono 60-komorową baterię systemu Otto, wytwarzającej tyle samo koksu, co 

pozostałe trzy baterie68. W 1937 roku powstał pierwszy piec do produkcji półkoksu, 

wytwarzanego w specjalnych piecach obrotowych. Drugi piec dostarczający półkoks 

rozpoczął produkcję w 1938 roku Do 1939 roku wyprodukowano w nich 82 tys. ton koksu 

wielkopiecowego, stosowanego z dobrymi wynikami do produkcji surówki w hucie 

„Pokój”69. 

W 1938 roku górnośląskie koksownie dostarczyły 2,3 mln ton koksu i 161 tys. t. 

węglopochodnych. Stanowiło to 1,6% światowej produkcji koksu, a Polska była 18 wytwórcą 

koksu na świecie. Około 20% koksu eksportowano do Skandynawii. Smołę i benzol wstępnie 

przerabiano w zmodernizowanych Zakładach Chemicznych Hajduki w Chorzowie, 

eksportując większość produktów do Niemiec.  

 

61 M. Albert, Cynk i ołów…, s. 43. 
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3.5. Brykietownie 

 

W polskiej części Górnego Śląska pracowały cztery brykietownie znajdujące się przy 

kopalniach „Emma” („Marcel”), „Prezydent Mościcki”, „Oheim” („Wujek”) i „Römer” 

(„Rymer”). W 1922 roku dostarczyły one 197,4 tys. ton brykietów przy zatrudnieniu 237 

pracowników70. Nie prowadzono w nich nowych inwestycji, ponieważ posiadane moce 

produkcyjne były wystarczające do zaspokojenia popytu na rynku wewnętrznym. W 1938 

roku wstrzymano pracę brykietowni przy kopalni „Emma”. W tym samym roku pozostałe trzy 

zakłady dostarczyły 222,5 tys. ton brykietów71. 

 

3.6. Energetyka 

 

W okresie międzywojennym wzrosła produkcja energii elektrycznej. Wyposażona w 

turbogeneratory o mocy 76 MW elektrownia w Chorzowie produkowała 178 mln kWh energii 

rocznie. Zasilała ona w prąd 60 miejscowości znajdujących się w powiatach: katowickim, 

tarnogórskim, świętochłowickim, lublinieckim, częściowo rybnickim i pszczyńskim72. W 

1921 roku zostały uruchomione Zakłady „Elektro” w Łaziskach Dolnych posiadające 

urządzenia o mocy 16,8 MW. W 1938 roku zainstalowane w nich turbogeneratory osiągnęły 

moc 90 MW, a dostawy prądu kształtowały się na poziomie 393 mln kWh rocznie73. W 1924 

roku elektrownia „Mikołaj” otrzymała nowy turbogenerator „BBC”, natomiast cztery lata 

później w miejsce wyburzonych starych kotłów postawiono trzy kotły sekcyjne „Babcok-

Zieleniewski”. Posiadała teraz urządzenia o mocy 30 MW. 

W lipcu 1922 roku państwo polskie przejęło Zakłady Azotowe w Chorzowie, a 

kierownictwo firmy powierzono prof. Ignacemu Mościckiemu. Do 1928 roku wybudowano w 

nich: dwa piece karbidowe, amoniakalnię, instalację do produkcji skroplonego amoniaku, 

przebudowano urządzenia do wytwarzania syntetycznego kwasu azotowego, saletry sodowej, 

azotanu amonowego i skroplonego tlenu. Elektrownia zakładowa uzyskała nowy generator, a 

w piecowni azotniakowej uruchomiono 360 nowych pieców74. Przedsiębiorstwo dostarczało: 

karbid, azotniak, nowy ogrodnicze, saletrę amonową, sodową, tomasynę azotniakową, 
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salmiak, kwas azotowy, wodę amoniakalną, amoniak, skroplony, tlen, wapno, żelazo krzem. 

Firma należała do najważniejszych zakładów przemysłowych II Rzeczypospolitej. 

Duże ilości prądu dostarczały również elektrownie zakładowe. W 1929 roku Richard 

Czuday założył w Bykowinie (Ruda Śląska) własną wytwórnię porcelany nazwaną „Huta 

Franciszka”. 

 

4. Sytuacja przemysłu w niemieckiej części Górnego Śląska 

 

4.1. Gospodarka Republiki Weimarskiej 

 

W pozostałej po niemieckiej stronie części Górnego Śląska pozostała ¼ przemysłu 

ciężkiego, reprezentowanego przez 15 kopalń węgla, 6 hut i 9 koksowni. 

Decydujący wpływ na dalszy rozwój przemysłu miała sytuacja gospodarcza Republiki 

Weimarskiej, która przez kilka lat pogrążona była w kryzysie politycznym i ekonomicznym. 

Pokonana Rzesza Niemiecka utraciła 15% terytorium, wszystkie posiadłości kolonialne i 6,5 

mln ludności. Dodatkowo Niemcy miały zapłacić reparacje wojenne, a Zagłębie Saary zostało 

na okres 15 lat oddane pod zarząd Ligi Narodów. Jak obliczano zasoby węgla kamiennego 

spadły o 26%, rudy żelaza o 75%, a rudy cynku o 65%. Zadłużenie państwa wynosiło 144 

mld marek, przy dochodzie narodowym liczącym 40 mld marek. Wszystko to w znacznym 

stopniu zmniejszyło potencjał gospodarczy i ludnościowy Niemiec75. W kolejnych latach 

znaczący wpływ na sytuację gospodarczą miała sprawa uregulowania przez Niemcy reparacji 

wojennych, oszacowanych na 132 mld marek w złocie. W 1922 roku produkcja przemysłowa 

wynosiła nadal tylko 70% produkcji z 1913 roku, a deficyt budżetowy pokrywano emisją 

pieniądza papierowego. 11 stycznia 1923 roku wojska francuskie i belgijskie rozpoczęły 

okupację Zagłębia Ruhry. Niemcy straciły 2/3 wydobycia węgla, połowę produkcji stali, a 

obszar zamieszkały przez 10% ludności został od reszty kraju odcięty granicą celną i 

kordonem wojskowym. Rząd kanclerza Cuno odmówił wówczas spłaty reparacji wojennych, 

a wystosowana odezwa wezwała mieszkańców i urzędników do biernego oporu wobec wojsk 

okupacyjnych. Francuska okupacja doprowadziła Zagłębię Ruhry do ruiny gospodarczej, a 

Rzesza Niemiecka ponosiła zobowiązania zaopatrzenia ludności tego terenu w żywność i 

pieniądze. Wydatki państwa pokrywano nadal poprzez rosnącą emisję pieniądza. Pomiędzy 

styczniem a listopadem 1923 roku kurs marki niemieckiej w stosunku do dolara wzrósł z 17,9 
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tys. do 4,2 bln marek. Hiperinflacja spowodowała chaos gospodarczy, a zaufanie do 

istniejącego porządku zanikło. We wrześniu rząd kanclerza Gustava Stresemanna ogłosił 

koniec akcji biernego oporu w Zagłębiu Ruhry i rozpoczął rokowania w sprawie spłaty 

reparacji. Dopiero wówczas sytuacja gospodarcza zaczęła się stabilizować po 

przeprowadzeniu w listopadzie 1923 roku reformy walutowej. Towarzyszyły temu zmiany 

gospodarcze: zniesiono 8-godzinny dzień pracy, podniesiono podatki, ograniczono wydatki 

socjalne, ograniczono pensje urzędników, a część zatrudnionych zwolniono. W październiku 

1923 roku Niemcy wznowiły dostawy węgla i drewna do Francji, a 30 sierpnia 1924 roku 

sprawa odszkodowań wojennych została uregulowana w tzw. planie Dawesa. W 1925 roku 

zakończyła się francusko-belgijska okupacja Zagłębia Ruhry, a gospodarka niemiecka po 

kryzysie powojennym weszła w okres wzrostu. 

Rozwiązanie sprawy odszkodowań wojennych umożliwiło uzyskanie pożyczek 

zagranicznych, a w latach 1924-1930 Niemcy uzyskały kredyty w kwocie 29 mld dolarów. W 

tym samym czasie firmy zagraniczne i banki zainwestowały w Rzeszy 16,3 mld dolarów. Na 

nowe inwestycje wydano w tym czasie 19 mld marek. Dodatkowo w 1927 roku zawarto 

porozumienia handlowe z Francją, Belgią i Luksemburgiem. Posunięcia te pozwoliły na 

przezwyciężenie kryzysu ekonomicznego, uspokojenie nastrojów politycznych i odbudowę 

gospodarki tak, że w 1929 roku Niemcy stały się ponownie drugą potęgą gospodarczą świata 

(12% produkcji światowej), a pierwszą w Europie76. Bardzo szybko rósł eksport, a jego udział 

w handlu światowym wynosił 9,4%. Wzrosło wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, 

rudy żelaza, wytop surówki (o 65%), stali i metali kolorowych, energii elektrycznej. Bardzo 

szybko rozwijał się przemysł motoryzacyjny, maszynowy, chemiczny, włókien sztucznych, a 

do 1929 roku odbudowano flotę handlową i transport kolejowy. Dla przedsiębiorstw 

górniczo-hutniczych, pozostałych na Górnym Śląsku po stronie niemieckiej, szczególne 

znaczenie miało wprowadzenie w 1925 roku stawek celnych na węgiel i wyroby żelazne, 

sprowadzane z Polski. Pozbawione teraz zagranicznej konkurencji, firmy mogły się rozwijać, 

zwiększając produkcję. Dotyczyło to przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego, 

ponieważ hutnictwo żelaza z trudem przystosowywało się do nowej sytuacji gospodarczej. W 

okresie międzywojennym trwał nadal proces koncentracji przemysłu koksochemicznego. 

Został on wymuszony częściowo przez władze państwowe, które przyznawały wsparcie tylko 

tym firmom, które zdecydowały się na przeprowadzenie procesu rekonstrukcji lub 

 

76 T. Kotłowski, Historia Republiki…, s. 169. 



konsolidacji. Stworzenie nowych silniejszych koncernów miało pomóc w przezwyciężeniu 

kryzysu gospodarczego powstałego po zakończeniu I wojny światowej. 

 

4.2. Zmiana sytuacji ekonomicznej i nowe zasady organizacji gospodarki na niemieckim 

Górnym Śląsku w latach 1929-1939 

 

Wielki kryzys ekonomiczny (1929-1933) miał ogromne znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego Niemiec, ponieważ rozwój gospodarki był w znacznym stopniu finansowany 

przez kredyty i inwestycje zagraniczne, głównie amerykańskie. Krach na światowym rynku 

papierów wartościowych i załamanie produkcji w USA natychmiast odbiły się na gospodarce 

niemieckiej. W 1929 roku kryzys objął rolnictwo, a w 1930 roku objął pozostałą część 

gospodarki. Nastąpił odpływ kapitałów, wiele firm ogłosiło bankructwo, nastąpiła 

przymusowa sprzedaż majątków i zamykanie fabryk. Brak popytu na rynku wewnętrznym i 

malejący eksport spowodowały zmniejszenie produkcji w Niemczech o 47%, a dochodu 

narodowego o 38%. Wywołało to ogromne bezrobocie, ograniczenie konsumpcji i inwestycji, 

zubożenie społeczeństwa77. W 1932 roku bez pracy pozostawało 6,1 mln osób, z których 

tylko 2 mln otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych. W tym samym czasie eksport zmalał o 

58%, a import o 66%.  

Podjęte próby ożywienia gospodarki przyniosły rezultaty dopiero po kilku latach. 

Bardzo duża część wyrobów niemieckiego przemysłu była wysyłana do ZSRR, realizującego 

program socjalistycznej industrializacji. Działalność ta była wspierana kredytami rządowymi.  

Aby pokryć deficyt budżetowy w 1931 roku wprowadzono nowe podatki i podniesiono cła. 

Zmniejszono emisję pieniądza, ograniczono wydatki państwa, zmniejszono wynagrodzenia i 

ceny, podniesiono stopy procentowe, wprowadzono reglamentację dewiz w handlu 

zagranicznym. Polityka deflacyjna umocniła wartość marki, ale spowalniała przezwyciężenie 

kryzysu. W czerwcu 1932 roku ponownie podniesiono podatki i drastycznie ograniczono 

świadczenia socjalne. We wrześniu wprowadzono ulgi podatkowe i premie dla 

przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy. Kryzys ekonomiczny z lat 30. XX wieku 

szczególnie mocno dotknął przemysł ciężki.  
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Kiedy 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler obejmował urząd kanclerza, gospodarka 

Republiki Weimarskiej miała już za sobą dno kryzysu ekonomicznego78. Prowadzona w 

kolejnych latach przez III Rzeszę polityka gospodarcza oscylowała pomiędzy kapitalizmem 

państwowym a reglamentowanym kapitalizmem prywatnym. Przypominały one dawny 

merkantylizm, połączony z zasadą samowystarczalności gospodarczej, przy znacznym 

ograniczeniu praw pracowników79. Uznano również, że potrzeby państwa i narodu mają 

pierwszeństwo przed interesami kapitału prywatnego. Aby je zrealizować, wprowadzono 

państwowe planowanie i kierowanie gospodarką, a w niektórych przypadkach procesy 

gospodarcze zostały przejęte przez państwo. Duża część przedsiębiorstw miała pozostać w 

rękach prywatnych, ale państwo zapewniło sobie wszechstronną kontrolę nad wszystkimi 

dziedzinami życia gospodarczego80. Zainicjowano szeroki program robót publicznych, 

zapoczątkowano powiększenie armii, przeprowadzono szereg inwestycji w przemyśle, 

rolnictwie, handlu, transporcie, budownictwie. Posunięcia te przyczyniły się do ponownego 

ożywienia gospodarki. Powstał też nowy biurokratyczny system zarządzania gospodarką81. 

Na jej czele stało Ministerstwo Gospodarki Rzeszy, któremu przyznano prawo do 

rozwiązywania i łączenia organizacji gospodarczych, zmieniania i uzupełniania ich statutów, 

do mianowania i odwoływania wodzów organizacji gospodarczych oraz przymusowego 

łączenia związków przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Zarządzenia wykonawcze do tej 

ustawy powołały instytucję samorządu, nazwaną Izbą Gospodarczą Rzeszy 

(Reichswirtschaftskammer). Podporządkowano jej siedem grup gospodarczych Rzeszy 

(Reichsgruppen), obejmujących: przemysł, handel, banki, ubezpieczenia, energetykę, 

rzemiosło, handel zagraniczny82. Grupy Rzeszy dzieliły się na grupy gospodarcze 

(Wirtschaftsgruppen), podzielone na grupy fachowe (Fachgruppen). Tym podlegały grupy 

okręgowe (Bezirskgruppen), posiadające filie terenowe.  

Kopalnie węgla, należące do górnośląskich koncernów, podporządkowano 

„Bezirksgruppe Steinkohlen Oberschlesien der Wirtschaftsgruppe Bergbau” („Grupa 

Okręgowa Górnośląskie Górnictwo Węgla Kamiennego”) w Gliwicach. Hutnictwo żelaza 

podlegało natomiast „Wirtschaftsgruppe Eisen schaffende Industrie Bezirksgruppe 

Oberschlesien” („Grupa Okręgowa Górny Śląsk Grupy Gospodarczej Przemysłu 
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Wytwarzającego Żelazo”) w Gliwicach83. Zadaniem grup było udzielanie zakładom 

fachowych rad w dziedzinie gospodarczej i technicznej, załatwianie spraw podatkowych, 

taryfowych, celnych i dewizowych, organizowanie wystaw i targów, prowadzenie szkolenia 

zawodowego. Również produkcja węglopochodnych została podporządkowana Związkowi 

Koksowni w Berlinie i specjalistycznemu syndykatowi w Bochum. Kontrola państwowa 

została rozciągnięta nad spółdzielniami i spółkami84. Kontrolę nad gospodarką zapewniło też 

wprowadzenie systemu planów wieloletnich. Pierwszy plan (Der neue Plan) opracowany na 

lata 1934-1937, skoncentrowany był na ograniczeniu i kontroli importu, przy równoczesnym 

zwiększeniu eksportu. Z zagranicy sprowadzano surowce strategiczne i materiały niezbędne, 

dla programu zbrojeniowego85. W dniu 18 października 1936 roku utworzony został Urząd 

Planu Czteroletniego, który stał się najważniejszą instytucją, kierującą życiem gospodarczym 

III Rzeszy86. 

Państwo nadzorowało handel zagraniczny i wewnętrzny, a sprawy przydziału dewiz 

podlegały, powołanemu w 1936 roku, Komisarzowi Rzeszy ds. Surowców i Dewiz87. 

Wprowadzona została kontrola płac i cen obowiązujących w handlu, a większość 

podstawowych artykułów była od sierpnia 1939 roku reglamentowana. W 1935 roku 

powołana została Służba Pracy Rzeszy. Na podstawie tworzących ja przepisów osoby 

pomiędzy 18, a 25 rokiem życia zostały zobowiązane do 6 miesięcy bezpłatnej pracy88. W 

1934 roku wprowadzono w zakładach zasadę wodzostwa określającą, że przedsiębiorca jest 

przywódcą zakładu (Führer des Betriebes), natomiast pracownicy i robotnicy to drużyna, 

realizująca cele zakładu dla wspólnej korzyści narodu i państwa89. Powołano też urzędy pracy 

(Arbeitsämter), a w 1935 roku wprowadzono tak zwane książki pracy (Arbeitsbuch), które 

musieli posiadać wszyscy zatrudnieni, co w zasadzie tworzyło przymus pracy w miejsce 

prawa do pracy. W miejsce dawnych związków zawodowych powołano 2 maja 1935 roku 

korporacyjną organizację „wszystkich pracujących Niemców”, którą stał się, powiązany z 

NSDAP, Deutsche Arbeitsfront (DAF)90. Utworzona została również organizacja „Kraft und 

Freude”(KdF), która organizowała przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy sportowe, 
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wycieczki zagraniczne i krajowe, wczasy91. W III Rzeszy w latach 1933–1939 ogromne 

środki przeznaczono na inwestycje w przemyśle. Z kwoty 16 mld marek ponad 25% 

otrzymały hutnictwo, górnictwo, przemysły chemiczny i maszynowy, których rozwój był 

niezbędny dla realizacji programu zbrojeniowego92. Za wszelką cenę starano się zwiększyć 

eksport poprzez zawieranie umów handlowych i stosowanie cen dumpingowych. 

Przeprowadzono szereg inwestycji w przemyśle, rolnictwie, handlu, transporcie, 

budownictwie. Posunięcia te przyczyniły się do ponownego ożywienia gospodarki, 

aczkolwiek kosztem olbrzymiego zadłużenia wewnętrznego.  

 

4.3. Górnośląskie koncerny w niemieckiej części Górnego Śląska 

 

W 1926 roku doszło do fuzji górnośląskich koncernów hutniczych: „Oberschlesische 

Eisenbahnbedarfs” A.G. (Oberberdarf), „Oberschlesische Eisenindustrie” A.G. (Obereisen) i 

„Donnersmarckhütte” A.G., które utworzyły spółkę „Vereinigte Oberschlesische 

Hüttenwerke” A.G. (Oberhütten). Kapitał zakładowy spółki, wynoszący początkowo 30 mln 

marek, został w latach późniejszych podniesiony do sumy 60 mln marek93. Ponad połowa 

akcji (55%) „Oberhüttten” należała do Gwarectwa „Castellengo-Abwehr”, będącego 

równocześnie właścicielem 3 kopalń węgla, które należało częściowo do holdingu 

„Oberbedarf” posiadającego w nim 34% akcji. Właścicielem pozostałych 66% akcji 

Gwarectwa „Castellengo-Abwehr” i 45% akcji „Oberbedarfu” było Gwarectwo 

„Consolidation”, utworzone w 1927 roku. Jego jedynym właścicielem był hrabia Mikołaj 

Ballestrem94. Do tej nowej spółki należały także trzy huty żelaza, stalownia, rurownia, 

fabryka drutu, walcownie w Zawadzkiem i Łabędach, fabryka wyrobów stalowych w 

Osowcu, fabryka maszyn i konstrukcji stalowych w Ozimku. Spółka „Oberhütten”, 

dysponując własną bazą surowcową i energetyczną oraz wieloma zakładami przeróbczymi, 

bardzo szybko zmonopolizowała produkcję surówki i stali w niemieckiej części Górnego 

Śląska.  

W 1931 roku 51% akcji spółki „Borsigwerk A. G.” kupił koncern „Schering” A.G. W 

1932 roku zarząd spółki Scheringa postanowił połączyć spółkę „Borsigwerk A.G.” ze spółką 

„Kokswerke und Chemische Fabriken” A.G. W ten sposób powstała spółka „Borsig und 
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Kokswerke G.m.b.H. o kapitale 18 mln marek. Po likwidacji huty Borsiga w Zabrzu, 

własnością spółki pozostały 3 kopalnie węgla, 3 koksownie, fabryka chemiczna, fabryka 

kwasu siarkowego, huta „Redena”95. 

Pozostałe zakłady należały do: Gwarectwa Castellengo–Abwehr, Zakładów 

Schaffgostschów,  Donnersmarcków, a także spółki „Schlesag”  i „Giesche” S.A. Kapitał 

państwowy reprezentował koncern „Preussag” AG, posiadający trzy kopalnie, dwie huty, 

brykietownię i koksownię.  

 

4.4. Górnictwo węgla kamiennego 

 

W latach 1922-1925 wydobycie węgla w niemieckiej części Górnego Śląska wzrosło z 

8,8 mln ton do 14,2 mln ton, przy zatrudnieniu 44,6 tys. górników. Sytuacja uległa radykalnej 

zmianie w 1925 roku, gdy wygasły postanowienia konwencji genewskiej, zezwalającej na 

bezcłowy import węgla z Polski. Nowa, protekcyjna taryfa celna prawie całkowicie zamknęła 

rynek niemiecki przed polskim węglem, co pozwoliło kopalniom odzyskać tradycyjne rynki 

zbytu. W roku następnym długotrwały strajk w górnictwie angielskim zmniejszył dostawy 

węgla importowanego z Wielkiej Brytanii, co doprowadziło, jak i na polskim Górnym Śląsku, 

do zwiększenia wydobycia. W 1929 roku na niemieckim Górnym Śląsku pozyskano już 21,9 

mln ton węgla, przy zatrudnieniu 57 tys. pracowników.  

W czasie kryzysu gospodarczego wydobycie spadło do poziomu 15,2 mln ton węgla, a 

w kopalniach pracowało tylko 36,5 tys. górników (1932). Po jego przezwyciężeniu w 1938 

roku wydobyto 26 mln ton węgla, przy zatrudnieniu 49,6 tys. górników96. Było ono o ponad 

130% większe niż w 1913 roku.  

Do najważniejszych inwestycji wykonanych w tym okresie  należało wybudowanie w 

1928 roku nowej kopalni „Beuthen”. Dzięki temu, że wyposażono ją w najnowocześniejsze 

urządzenia, związane z eksploatacją węgla, w 1938 roku zakład dostarczył już 1,2 mln t. 

węgla. W kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”), powstał basztowy szyb wydobywczy 

„Kaiser” („Krystyna”) i płuczka węgla. Zmodernizowano inne kopalnie węgla, w których 

instalowano elektryczne maszyny wyciągowe, skipy, pompy odśrodkowe, wentylatory, 

lokomotywy elektryczne, przenośniki zgrzebłowe, taśmowe i rynny wstrząsowe. W miejsce 

 

95 A. Bohlen, Handbuch für den oberschlesischen Industriebezirk, Bytom 1942, s. 38-43. 
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systemu filarowego wprowadzano ścianowy, a do wydobycia węgla stosowano coraz większe 

ilości wrębiarek, wiertarek i młotków udarowych97. 

 

4.5. Hutnictwo żelaza i stali 

 

W 1924 roku po przezwyciężeniu kryzysu hutnictwo dostarczyło 262,2 tys. ton 

surówki i 268 tys. ton stali. Po wybuchu wojny celnej produkcja rosła systematyczne, a w 

1927 roku wyprodukowano 311 tys. ton surówki i 582,2 tys. ton stali. Jednak trudności 

związane ze zbytem gotowych wyrobów spowodowały, że huty zaczęły zmniejszać 

produkcję, a w 1928 roku wytopiono 248 tys. ton surówki i 523 tys. ton stali98. W czasie 

wielkiego kryzysu gospodarczego produkcja uległa ograniczeniu o 90%, a w 1932 roku 

hutnictwo dostarczyły tylko 30,9 tys. ton surówki i 188,6 tys. ton stali. Po przezwyciężeniu 

załamania gospodarczego produkcja surówki wzrosła do 258 tys. ton, a stali do 512,6 tys. ton 

(1938)99. 

Wzrost popytu umożliwił przeprowadzenie procesu modernizacji zakładów 

hutniczych. Bytomska huta „Julia” („Bobrek”) otrzymała nowoczesną walcownie zgniatacz 

firmy DEMAG. W 1938 roku uruchomiono w niej 45-komorową baterię systemu Kogag, 

która zastąpiła 3 stare zlikwidowane baterie100. Rozbudowana została także „Stahl und 

Prasswerk” (1 Maja) w Gliwicach. Unowocześniono stalownię, prasownię i odlewnię. 

Powstał wydział podwozi samochodowych i oddział butli tlenowych. W 1932 roku 

zlikwidowano wielkie piece w „Donnersmarckhütte” („Zabrze”) w Zabrzu. Rozbudowano 

elektrownię, modelarnię, warsztat mechaniczny odlewnię nr I101. Zmodernizowano hutę 

„Hermina” w Łabędach. Zmechanizowano i z elektryfikowano walcownie, unowocześniono 

kotłownię. W 1935 r. w nowej hali ulokowano, przeniesioną z huty Borsiga w Zabrzu 

walcownię, a w 1938 roku powstała hala, mieszcząca walcownię zgniatacz, walcownię dużą i 

walcownię średnią102. W 1932 roku likwidacji uległa huta Borsiga w Zabrzu-Biskupicach, 

wstrzymano też produkcję w Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach. Od tego momentu 

„Oberhütten” stał się monopolistą w produkcji stali na Górnym Śląsku.  
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Mimo nowych inwestycji produkcja hutnicza nie przekroczyła poziomu 

przedkryzysowego, a jej wartość stanowiła tylko 2,4% wartości produkcji hutniczej III 

Rzeszy. Wytop surówki oparty był wyłącznie na rudzie importowanej ze Szwecji (56%), 

ZSRR (20%), a nawet Polski (7%). Dostawy rudy krajowej wynosiły zaledwie 2%. 

Importowano również duże ilości topników i złomu103. 

 

4.6. Hutnictwo i górnictwo metali nieżelaznych 

 

Do największych inwestycji w górnictwie rud cynku należało wybudowanie kopalni 

„Niemiecki Biały Szarlej”. Została ona ulokowana na polach należących spółki Gieschego, a 

przy jej uruchamianiu wykorzystano istniejące już wyrobiska i szyby. Obok kopalni 

wybudowano nowoczesny zakład przeróbki mechanicznej i flotację (1934). Spółka 

„Schlesag” połączyła w 1936 roku kopalnie rudy cynku „Friedelsglück”, „Neuhof”, „Neue 

Victoria”, w jedno przedsiębiorstwo. Przy kopalni „Neuhof” wybudowano w latach 1927 i 

1934 dwa zakłady flotacyjne, służące do wzbogacania rudy cynkowo-ołowiowej. W 1937 

roku uruchomiono w Miechowicach nową kopalnię rudy cynku „Erwartung”. W okresie 

międzywojennym w rejonie Miechowic eksploatację rudy prowadziła należąca do 

państwowego koncernu „Preusag” A.G. kopalnia rudy ołowiu utworzona na polach 

górniczych kopalni „Fryderyk” pozostałych po stronie niemieckiej104. 

 

4.7. Przemysł koksochemiczny 

 

W koksowni „Concordia” zatrzymano baterie I–III, a baterię IV przebudowano na 

system Müllera105. W 1938 roku koksownia otrzymała instalację systemu Koppersa 

przeznaczoną do ciągłej destylacji smoły. Instalacja dostarczała: pak, oleje, antracen, 

karbolineum, naftalen wirowany i prasowany106. W 1925 roku koksownia „Gliwice” 

otrzymała 60-komorową baterię systemu Stilla107. W 1924 roku rozebrano baterię systemu 

Collina, a na uzyskanym w ten sposób terenie w 1928 roku powstały dwie 24-komorowe 

 

103 B. Grusser, Die Entwicklung der Oberschlesischen Eisenindustrie selt der Machtubernahme durch 
des Nationalsozialismus, Breslau 1939, s. 3. 
104 Tarnowskie Góry. Zarys…, s. 204. 
105 Z. Gadziszewski, J. Wardziński, Monografia chemicznej…, s. 148. 
106 Archiwum JSW Koks Zabrze, Schemat procesu technologicznego CDS koksowni „Concordia”, 
Zabrze 1951, s. 1. 
107 E. Kobel-Najzarek, P. Wasilewski, Koksownictwo na ziemiach polskich przed II Wojną 
Światową…, s.257. 



baterie systemu Stilla108. W 1930 roku nową 60-komorową baterię systemu Stilla otrzymała 

koksownia „Jadwiga” w Zabrzu109. W 1929 roku koksownia „Delbrück” („Makoszowy”) 

uzyskała 56-komorową baterię systemu „Stilla”110. W latach 1929–1930 koksownia „Skalley” 

(„Zaborze”) otrzymała 60-komorową baterię systemu Stilla111. Rozbudowie uległa też 

zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie koksowni instalacja do destylacji smoły. 

Powstały w niej: fabryka papy dachowej, oddział karbolu i pirydyny, fabryka smarów, oddział 

rektyfikacji benzolu112. Likwidacji uległy natomiast koksownie „Glück Auf” i „Kolejowa” 

(1929) i „Poremba” (1930)113. W 1932 roku spółka „Graflisch Schaffgotsch Werke” 

uruchomiła wyposażoną w 60-komorową baterię systemu Stilla koksownię 

„Deschowitzkokerei der Graflisch Schaffgotsch’en Werke G.m.b.H.” („Zdzieszowice”). 

Drugą 60-komorową baterię tego samego systemu ukończono w 1938 r.114 W 1936 roku przy 

kopalni „Centrum” w Bytomiu uruchomiono wytlewnię wyposażoną w piec typu Lurgi, 

Druga wytlewnia powstała w tym samym czasie przy kopalni „Heinitz” („Rozbark”) w 

Bytomiu. Miała ona charakter eksperymentalny i była wyposażona w piec typu „Kollergass”. 

W 1939 roku przy koksowni „Delbrück” („Makoszowy”) uruchomiono kolejną instalację do 

wytlewania węgla. W 1938 roku koksownie dostarczyły 2 mln ton koksu i 120 tys. ton 

węglopochodnych115. 

 

4.8. Brykietownie 

 

W chwili podziału Górnego Śląska po stronie niemieckiej pozostała tylko 

brykietownia w Zabrzu. Aby zaspokoić popyt na to popularne wtedy paliwo oraz 

zagospodarować nadwyżki paku i miału węglowego, w 1924 roku obok kopalni 

„Hohenzollern” („Szombierki”) spółka „Grafflich Schaffgotschsche Werke” uruchomiła dużą 

brykietownię wyposażoną w 16 pras, wytwarzających do 181 tys. ton brykietów rocznie. W 

1922 roku państwowy koncern „Preussag A.G. odkupił 40% akcji „Brikiettfabrik Zaborze 

G.m.b.H”. W 1927 roku stał się on właścicielem kolejnych 20% akcji spółki, a reszta 

udziałów pozostawała nadal w rękach rodziny Wollheimów. W latach 1927-1928 zakład 
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został gruntownie zmodernizowany. Zamontowano sześć nowych prasy dostarczających 58 

ton brykietów/godzinę. Zmodernizowano też inne urządzenia brykietowni, powiększono 

warsztaty i magazyny. W 1935 roku w ramach procesu usuwania przedsiębiorców 

żydowskich z gospodarki „Presussag A.G.” przejął pozostałe akcje brykietowni, stając się jej 

jedynym właścicielem116. W 1938 roku dwie brykietownie dostarczyły 288 tys. ton 

brykietów.  

 

4.9. Energetyka 

 

W 1920 roku spółka „Grafflich Schaffgotschsche Werke” wybudowała w 

Szombierkach (Bytom) elektrownię o mocy 12,8 MW. W kolejnych latach po zainstalowaniu 

nowych kotłów i turbogeneratorów moc zakładu wzrosła do 92 MW117. Podobny proces 

przeszła elektrownia „Zabrze”, której moc po zamontowaniu nowych urządzeń wzrosła z 48 

do 114 MW. W 1928 roku ta sama spółka ukończyła w Bobrku (Bytom) budowę karbidowni. 

Nowy zakład wyposażono w piece elektryczne o mocy 17 MW, a roczna produkcja 

dochodziła do 15 tys. ton karbidu. 
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Paweł Ćwikła 

Kultura artystyczna na Górnym Śląsku 

 

Wielość dziedzin życia składających się na szeroki zakres rozumienia kultury skłania 

badaczy społeczeństwa do wyodrębniania poszczególnych jej typów. Pośród nich wskazać 

można m.in. kulturę polityczną, prawną, medyczną, rolną, gospodarczą, akademicką, a także 

artystyczną1. Każda z powyższych kategorii obejmuje szereg innych, zawierających się w niej 

obszarów, każdą też można przedstawić jako element większej całości. Różnorodność zjawisk 

zachodzących na polu kultury, jak również zróżnicowanie dyscyplin, które je analizują, 

sprawia, że trudno zaproponować jakąś wspólną definicję kultury, która mogłaby zostać 

uznana za wyczerpującą. Jednak w przypadku wspomnianych węższych kategorii, próby ich 

pojęciowego doprecyzowania nie przedstawiają się lepiej. Podobnie rzecz się ma z kulturą 

artystyczną.  

 

1. Kultura artystyczna i kultura symboliczna 

 

Uznaje się, że kultura artystyczna stanowi „część obszaru kultury symbolicznej, która 

odwołuje się do myślenia symbolicznego i zakłada hermeneutyczną funkcję znaków”2, oraz 

że „zawiera nie tylko obiekty estetyczne już istniejące, ale potencjalnie również te, które 

mogą dopiero zaistnieć w przyszłości”3. Ale bywa, że jako „sferę symbolicznego 

komunikowania” traktuje się (co prawda w zawężonym rozumieniu) kulturę w ogóle4. 

Dlatego mówiąc o kulturze artystycznej, należało by raczej przyjąć perspektywę bardziej 

skonkretyzowaną. Np. taką, w której sfera symboliczna zostaje zawężona do „ogólnie zbioru 

dzieł zaklasyfikowanych jako dzieła sztuki (kultury) oraz ich twórców, a także instytucji 

 

1 Zob. M. Golka, Socjologia kultury, wyd. Scholar, Warszawa 2007, s. 37. 
2 P. Kisiel, Globalizacja a kultura artystyczna, „Euro-Limes”, nr 1/2004, s. 2. 
3 Tamże. 
4 M. Golka, dz. cyt., s. 38. Można tu przywołać również, za Elżbietą Hałas, szeroką koncepcję 
społeczeństwa jako interakcji symbolicznej Zob.: E. Hałas, Symbole i społeczeństwo. Szkice z 
socjologii interpretacyjnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 13. W 
pracy tej Elżbieta Hałas proponuje „rozważenie siedmiu tez przybliżających w ogólnym zarysie 
perspektywę socjologiczną, z jakiej można patrzeć na symbolizm”. Teza siódma brzmi: „Koncepcja 
społeczeństwa jako interakcji symbolicznej daje podstawy socjologii procesów symbolicznych i teorii 
symbolicznego konstruowania społeczeństwa” [tamże]. O trzech znaczeniach (moralnym, 
intelektualnym i estetycznym) , w jakich może występować kultura symboliczna, zob.: E. Wnuk-
Lipiński, Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, wyd. CRZZ, Warszawa 1979, s. 8. 



związanych z życiem kulturalnym”5. Bywa także, iż w dyscyplinach, gdzie główny przedmiot 

zainteresowania stanowią same dzieła sztuki, kultura artystyczna jest w zasadzie ze sztuką 

utożsamiana6. Tu z kolei pojawia się problem zdefiniowania sztuki. Nie sposób dziś wszak 

poprzestać na konstatacji Cycerona, który pisał, że „wszyscy ludzie, choćby nie znali sztuki i 

jej zasad, umieją sądzić ukrytym jakimś zmysłem, co jest dobrego, co złego w dziełach sztuki 

i jej zasadach”7. Takie intuicyjne wyjaśnianie bywa jednak nieobce i w przypadku 

konieczności określenia przedmiotu kultury artystycznej: „czasami nawet – pisze Przemysław 

Kisiel – w ramach niektórych dyscyplin badawczych, których przedmiot związany jest z 

kulturą artystyczną, pojawia się przekonanie, że pojęcie to jest tak oczywiste, iż definiować 

go po prostu nie trzeba”8. Na gruncie szeroko pojmowanej humanistyki podejmowano 

jednakże wiele prób doprecyzowania zarówno pojęcia kultury, jak i kultury artystycznej i 

sztuki9 również ich systematyzacji i konceptualizacji.  

W naukach społecznych występuje kilka możliwych spojrzeń na obszar jaki obejmuje 

pojęcie kultura artystyczna:  

• przestrzeń zagospodarowana przez ludzi twórczych, którym przysługuje miano 

artystów,  

 

5 P. Kisiel, Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego, dz. cyt., s. 30. 
Autor podkreśla, że „stan taki szczególnie często można zaobserwować w obszarze szeroko 
rozumianych nauk humanistycznych (od historii po kulturoznawstwo)” [tamże]; zob. też: P. Kisiel, 
Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003. 
6 Możliwość utożsamiania kultury artystycznej ze sztuką dostrzega także Andrzej Szpociński w 
szkicu: O ważności i nieważności kultury artystycznej, „Kultura Współczesna” nr 2-3/1998, s. 78. 
Dodać trzeba, że na samo dzieło artystyczne jako główny przedmiot zainteresowania, stawiają również 
niektóre koncepcje socjologii sztuki bądź socjologii literatury. Zob. np.: I. Watt, Literatura i 
społeczeństwo, (w:) A. Mencwel (red.), W kręgu socjologii literatury, wyd. PIW, Warszawa 1980, t. 
1; A. Memmi, Problemy socjologii literatury, (w:) H. Markiewicz (red.), Współczesna teoria badań 
literackich za granicą, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976; P. Ćwikła, Boksowanie świata – 
Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A.Zajdla, wyd. „Śląsk”, Katowice 2006; P. 
Ćwikła, Socjologia w literaturze. Casus ‘Wojny końca świata’ Mario Vargasa Llosy, „Studia 
Socjologiczne”, nr 2/2012; zob. też A. Kłoskowska, Socjologia kultury, wyd. PWN, Warszawa 2007, 
s. 223-224. 
7 Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. I: Estetyka starożytna, wyd. Ossolineum, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1960, s. 252. 
8 P. Kisiel, Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego, dz. cyt., s. 30. 
9 Na temat kłopotów definicyjnych z określeniem czym jest sztuka zob. np.: M. Golka, Socjologiczny 
obraz sztuki, wyd. Ars Nova, Poznań 1996; M. Golka, Socjologia kultury, wyd. Scholar, Warszawa 
2007 (rozdz.: Zagadnienia socjologii sztuki); A. Lipski, Sztuka a rzeczywistość potocznego 
doświadczenia. Świat artystyczny jako przedmiot analizy socjologicznej, (w:) A. Lipski, K. Łęcki, 
Perspektywy socjologii kultury artystycznej, wyd. PWN, Warszawa 1992; J. Ortega y Gasset, Sztuka 
w czasie teraźniejszym i przeszłym, (w tegoż:), Dehumanizacja sztuki, tłum. P. Niklewicz, wyd. 
Czytelnik, Warszawa 1980; B. Sułkowski, Sztuka (w:), Encyklopedia socjologii, t. 4, wyd. Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2002. 



• procesy powstawania, dystrybucji i odbioru dzieł sztuki, wraz z zespołem służących 

tym procesom instytucji,  

• zawężanie ogólnego pojęcia kultury do sztuki (zjawisk i procesów artystycznych)10. 

Aby wyodrębnić przestrzeń właściwą dla kultury artystycznej, należy wziąć pod 

uwagę sferę aksjologiczną, podmiotową aktywność oraz jej efekty zarówno w postaci 

wytworów, jak i ich recepcji11. O charakterze tego typu kultury, bądź poszczególnych jej 

aspektów, w znacznej mierze decyduje przyjęcie określonego kryterium estetycznego. Jest 

ono tyleż istotne, co socjologicznie trudne do uchwycenia. Stanisław Ossowski pisał, że 

postawa estetyczna jest „chwilową dyspozycją do przyjmowania w pewien szczególny sposób 

przedstawień postrzegawczych lub pochodnych. Inaczej mówiąc, byłaby to gotowość do 

przeżyć estetycznych”12. Ta zaś może być wielorako uwarunkowana. Chcąc prześledzić 

proces kształtowania się postaw estetycznych charakterystycznych dla określonej grupy, 

społeczności, zbiorowości czy kręgu kulturowego, należałoby wziąć pod uwagę szereg 

czynników, tj. okoliczności historyczne, ekonomiczne, geograficzne, a nawet polityczne. 

Wpływają one nie tylko na recepcję, ale także na formę i treść samych dzieł. Bowiem tym, na 

co należy zwrócić szczególną uwagę jest fakt, że „wszelka sztuka i jej efekty są związane z 

życiem społecznym, choć, oczywiście, natura owych związków nie jest jednoznaczna. Sztuka 

– niezależnie od tego, czy jest działaniem jednostkowym, czy zbiorowym – pozostaje zawsze 

składnikiem życia społecznego, podobnie jak wszystko to, co nie jest bezpośrednio naturą. 

Mówiąc o tych relacjach między sztuką a życiem społecznym, nie zawsze trzeba uwzględniać 

jedynie wpływ społeczeństwa na sztukę i – odwrotnie – sztuki na życie społeczne”13. 

Rozumienie przekazu kulturalnego bywa zależne od społecznego otoczenia, w którym 

on powstaje i w którym jest stosowany14. Często jest odczytywany przez szeroką publiczność 

na sposób zgodny (a przynajmniej nie sprzeczny) z intencją nadawcy, ale bywa także, że tego 

rodzaju odbiór jest ograniczony do węższego grona adresatów, zdolnych – z racji 

przynależności do określonego kręgu kulturowego (bądź nawet konkretnej grupy) – 

odczytywać ów przekaz w sposób pełniejszy niż inni, właściwy dla określonej społeczności. 

 

10 O sposobach definiowania kultury artystycznej i związanych z tym trudnościami i wątpliwościami 
zob.:  P. Kisiel, Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego. Refleksja nad 
stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 30 i nast. 
11 Zob. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, dz. cyt.; szczególnie rozdział: Dziedziny kultury 
symbolicznej. Socjologia sztuki. 
12 S. Ossowski, Wybór pism estetycznych, wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 70. 
13 M. Golka, Socjologia kultury, dz. cyt., s. 268. 
14 Marian Golka przypomina w tym kontekście, że kultura artystyczna składa się ze złożonej struktury 
znaków, które mają charakter umowny [tamże, s. 45]. 



Dzieło sztuki manifestuje się bowiem jako ośrodek określonych stosunków i więzi 

społecznych, zarzewie społecznych ról oraz mechanizm kształtowania postaw15. 

 

2. Kultura artystyczna i kultura popularna 

 

Socjologicznie rzecz ujmując, trudno orzekać, czy zjawiska zachodzące w ramach 

kultury artystycznej mają wartość obiektywną. Nie sposób mierzyć jej z pozycji postawy 

estetycznej. Tu otwiera się pole z jednej strony – dla znawców, krytyków i uczonych, 

zawodowo zajmujących się interpretacją i wartościowaniem działalności artystycznej, 

zaangażowanych w kształtowanie i popularyzowanie kryteriów estetycznych, wspierane przez 

instytucje kultury, placówki oświatowe i środki społecznego przekazu. Z drugiej strony mamy 

do czynienia z alternatywnymi porządkami estetycznymi „zawierającymi wartości estetyczne 

w różnym nasyceniu”16. To zróżnicowanie, zależne od artystycznej jakości elementów 

kultury, potencjału twórczego artystów oraz kompetencji i aktywności kulturalnej odbiorców, 

stanowi podstawę dla wprowadzenia podziału na kulturę elitarną i popularną. „Podział ten jest 

podziałem schematycznym – pisze Kisiel – i zakłada, ze kultura elitarna jest obszarem, który 

wymaga od odbiorcy wysokiej wrażliwości na wartości estetyczne oraz wysokiej kompetencji 

artystyczno-estetycznej. Natomiast przeciwstawna jej kultura popularna, to obszar, w którym 

poradzi sobie również odbiorca o niskiej wrażliwości estetycznej i niskiej kompetencji 

artystyczno-estetycznej”17. 

Kulturę artystyczną możemy podzielić na filmową, teatralną, plastyczną, muzyczną, 

literacką itd. W każdej z nich osobno można traktować uzupełniające się pola, na przykład: 

samej twórczości, uwarunkowań jej powstania, jej recepcji, sposobów dystrybucji, procesów 

instytucjonalizacji, edukacji artystycznej itp. Na kondycję kultury artystycznej ma wpływ – 

oprócz energii środowisk twórczych – m.in. polityka kulturalna realizowana w wymiarze 

gminnym, miejskim, regionalnym, a także państwowym, organizująca warunki służące 

tworzeniu i rozwojowi instytucji wspierających i popularyzujących działalność artystyczną.  

Opisanie imponującego bogactwa śląskiej kultury artystycznej wymagałoby 

obszernego studium, które – nawet gdyby nadać mu charakter encyklopedyczny – 
 

15 Tamże, s. 269. 
16 P. Kisiel, Globalizacja a kultura artystyczna, dz. cyt., s. 2 
17 Przemysław Kisiel uzupełnia tę refleksję o kategorię kultury masowej, „która jest formą kultury 
popularnej rozpowszechnianej za pomocą środków masowego komunikowania, dzięki czemu staje się 
powszechnie dostępna. Należy jednak podkreślić, że kultura elitarna rozpowszechniana tą drogą nie 
stanie się kulturą masową, gdyż mimo jej potencjalnej dostępności, rzeczywisty dostęp do niej będzie 
ograniczony ze względu na wymogi kompetencji i wrażliwości” [tamże]. 



pomieściłoby się w kilku tomach. Ograniczone ramy niniejszego opracowania zmuszają do 

zilustrowania tego bogactwa w sposób niepełny, skupiając się głównie na zagadnieniach 

związanych ze stolicą województwa, które jest także jego stolicą kulturalną. Wymienione 

zostają przykładowe instytucje, inicjatywy i osoby zasłużone dla współczesnej kultury 

artystycznej regionu. 

 

3. Kultura artystyczna w regionie 

 

Organizatorem i instytucją wspierającą wiele przedsięwzięć kulturalnych, 

artystycznych, edukacyjnych w regionie jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek.  Powstała 1 lutego 2016 r. za sprawą połączenia funkcjonujących 

wcześniej dwóch ważnych dla śląskiej kultury instytucji: Katowice – Miasto Ogrodów oraz 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. Statut instytucji stawia jej zadania 

wydawnicze, edukacyjne, organizacyjne w zakresie kreowania wydarzeń artystycznych, 

animacji kultury. 

Szczególne miejsce w kulturze Górnego Śląska zajmuje Muzeum Śląskie. Misję tej 

instytucji wyraża deklaracja: „Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, 

wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku 

intelektualnego i artystycznego, Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni 

dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania 

Śląska, Polski i Europy”18. W kontekście kultury artystycznej Muzeum Śląskie spełnia 

zadania popularyzatorskie względem dorobku rodzimych (regionalnych) – i nie tylko – 

twórców. Zbiory dzieł sztuki obejmują ponad 14 tys. eksponatów, pośród których 

najliczniejsze są dzieła malarstwa oraz grafiki polskiej i europejskiej. Jednak Muzeum spełnia 

na tym polu przede wszystkim ogromną rolę edukacyjną, propagując sztukę polską i plastykę 

nieprofesjonalną. Obecnie Muzeum usytuowane jest w zrewitalizowanym obiekcie, w którym 

wcześniej, przez dwa wieki funkcjonowała kopalnia "Katowice". Lokalizacja ta, jej 

nowoczesna aranżacja stanowi nie tylko przestrzeń wystawienniczą, ale jest znakomitym 

miejscem mogącym służyć przybliżaniu zwiedzającym świata sztuki i dziedzictwa 

regionalnego oraz europejskiego za sprawą realizowanych tu projektów artystycznych i 

edukacyjnych. 

 
 

18 Zob.: strona internetowa Muzeum Śląskiego: http://www.muzeumslaskie.pl/o-muzeum-misja-
muzeum-slaskiego.php (dostęp: 01.09.2016). 



4. Muzyka 

 

Jako przykład skuteczności strategii kulturalnej realizowanej na poziomie stolicy 

województwa należy podać fakt przyznania w 2015 roku Katowicom tytułu Miasta Muzyki, 

dzięki czemu dołączyły one do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Katowice 

stały się przez to pierwszym Miastem Muzyki w Europie Środkowo-Wschodniej i drugim 

Miastem Kreatywnym w Polsce – po Krakowie, który został wyróżniony jako Miasto 

Literatury. 

Nieodłącznym elementem polityki kulturalnej w województwie śląskim jest 

Filharmonia Śląska, która od 1945 roku nie tylko skutecznie realizuje zadanie 

upowszechniania muzyki, kształtowania muzycznej świadomości, wrażliwości artystycznej, 

wyłaniania i pomagania szczególnie młodym talentom, czemu służy realizacja wielu 

edukacyjnych programów. Szczególnie traktuje się promocję dorobku kompozytorów 

polskich oraz pochodzących ze Śląska, zwłaszcza patrona Filharmonii – Henryka Mikołaja 

Góreckiego. Swą działalnością Filharmonia Śląska wpisuje się w strategię rozwoju 

społecznego regionu. Jej szczególne miejsce w pejzażu kulturalnym regionu, zasługi dla 

kultury polskiej i aktywność międzynarodowa służy współtworzeniu wielokulturowej 

przestrzeni zjednoczonej Europy.  

Kolejną wizytówką miasta i regionu docenianą w Polsce i na świecie jest także 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. „Czym byłoby wielkie 

miasto bez orkiestry symfonicznej? Miejscem głuchym? Tworem bez ducha? Pustym 

naczyniem?”19 – pyta retorycznie Ewa Niewiadomska w tekście poświęconym NOSPR. 

Znana dziennikarka i znawczyni świata artystycznego wskazuje tu na znaczenie tej orkiestry 

w pejzażu kulturalnym i społecznym regionu. Założona w 1935 roku w Warszawie (w sezonie 

2015/2016 uroczyście obchodziła 80-lecie istnienia), Orkiestra znalazła po wojnie swoją 

nową siedzibę właśnie w Katowicach – mieście, z którym związani byli tak wielcy twórcy jak 

Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Witold Szalonek czy Eugeniusz Knapik. Od 

samego początku swego istnienia Orkiestra jest niezwykle aktywna nie tylko na niwie 

koncertowej, ale i wydawniczej. Zespół występował niemal na całym świecie i nagrywał 

płyty dla renomowanych wytwórni. Orkiestra jest również laureatem wielu nagród zarówno 

krajowych, jak i międzynarodowych, przyznawanych za wybitne dokonania twórcze, 

 

19 E. Niewiadomska, Końca świata nie będzie; tekst jest wprowadzeniem do reportażu 
multimedialnego poświęconego NOSPR w Katowicach; zob.: http://katowice.wyborcza.pl/nospr/  
(dostęp: 10.10.2016). 



osiągnięcia fonograficzne, koncertowe, jak również za działalność na rzecz popularyzacji 

kultury muzycznej, zasługi dla kultury narodowej i światowej, promocję regionu i kraju. W 

październiku 2014 roku NOSPR zainaugurowała działalność artystyczną w nowej siedzibie, w 

której mieści się największa w Polsce sala koncertowa, będąca też jedną z najdoskonalszych 

w świecie pod względem akustycznym. Zorganizowany z racji przenosin Festiwal Otwarcia 

został nagrodzony (2015) nagrodą Koryfeusza Muzyki Polskiej w kategorii wydarzenie roku.  

W regionie funkcjonuje również uchodzący za jeden z najlepszych zespołów w 

Europie – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO. Jej założycielem i dyrektorem 

artystycznym jest utytułowany dyrygent i skrzypek, Marek Moś. Misją orkiestry są 

artystyczne poszukiwania i dążenie do twórczego rozwoju (AUKSO z języka greckiego 

oznacza: wzrastanie) poprzez uprawianie sztuki najwyższej jakości. W związku z tym 

AUKSO realizuje szereg projektów edukacyjnych, a jej inicjatywą „flagową” jest kierowany 

głównie do młodych muzyków i melomanów festiwal „Letnia Filharmonia AUKSO”, 

odbywający się w Wigrach na Podlasiu. 

 

5. Literatura 

 

W 2012 roku kwartalnik „Fabryka Silesia” opublikował Kanon Literatury Górnego 

Śląska. Listę lektur, które mają najlepiej określać fenomen regionu, sporządzono w oparciu o 

opinie 40 osób, pośród których znaleźli się pisarze, naukowcy, ludzie kultury pochodzący z 

Górnego Śląska, jak również ze Śląska Opolskiego. Na pierwszych trzech miejscach znalazły 

się powieści: „Pierwsza Polka” autorstwa Horsta Bienka, „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z 

gliny” Janoscha i „Finis Silesiae” Henryka Wańka. Dalsze lokaty zajęły kolejno: „Piąta strona 

świata” Kazimierza Kutza, „Czarny ogród” Małgorzaty Szejnert, „Ostwind” Augusta 

Scholtisa, „Tetralogia gliwicka” Horsta Bienka, „Nagrobek ciotki Cili” Stefana Szymutki, „Z 

życia nicponia” Josepha von Eichendorffa i „Die Prosna – Preussen” Hansa Lipinsky-

Gottersdorfa20. Jednak na temat tego, czy istnieje odrębna literatura śląska, zdania są 

podzielone. Trudno się temu dziwić, skoro nie sposób uzgodnić kryteriów, które miałyby 

decydować o takiej klasyfikacji wydawanych dzieł. Czy o śląskości literatury świadczyć ma 

fakt, że autor pochodzi ze Śląska? Czy to, że pisze o Śląsku? A  może to, że jego książki na 

 

20 Zob.: Kwartalnik Kulturalny „Fabryka Silesia”, nr 1/2012. 



Śląsku powstają? Czy wreszcie to, że są pisane w śląskim języku21? Krzysztof Kłosiński 

uznaje np., że „artyści śląscy” to ci, którzy „fedrują w tradycji”22. 

W roku 2013, podczas odbywających się w katowickim Spodku targów książki, 

zorganizowano debatę, której celem było wyjaśnienie tej spornej kwestii: „Czy już istnieje 

literatura śląska?”. Udział w niej wzięli znawcy literatury i literaci: Zbigniew Kadłubek, 

Krzysztof Karwat, Alojzy Łysko, Ingmar Villqist (Jarosław Świerszcz) i Dariusz Dyrda.  

Nie sposób wymienić tu wszystkich autorów, których osobiste losy lub twórczość 

wiązały bądź wiążą się z regionem. Oprócz wspomnianych przy okazji przywołanego wyżej 

kanonu i poświęconych mu dyskusji, wymienić należy jednak z pewnością jeszcze kilku, 

których artystyczna działalność przysparza regionowi chluby. Należy do nich z pewnością 

zmarły w 2001 roku Stanisław Bieniasz, „pisarz śląskiego losu”23, będący – jak mówił o nim 

Krzysztof Karwat – „śląskim patriotą, co w jego przypadku oznaczało głęboką znajomość 

tradycji i niełatwej historii śląskiej ziemi oraz umiejętność wsłuchania się w jej ciche 

dramaty”24. To właśnie Bieniasz śląską gwarę – jak pisze gdzie indziej Karwat – „podniósł do 

rangi języka literackiego”25. Był wierny swojej małej ojczyźnie jako społecznik, 

samorządowiec, dziennikarz, publicysta, dramaturg (autor m.in. sztuki „Stary portfel”) i 

powieściopisarz (np. „Niedaleko Königsallee”).  

Przedstawicielem młodszego pokolenia śląskich pisarzy jest Wojciech Kuczok. 

Laureat Paszportu Polityki (2003) i Literackiej Nagrody Nike (2004) – za powieść „Gnój” (na 

podstawie której Magdalena Piekorz wyreżyserowała nagrodzony na festiwalu w Gdyni 

(2004) film „Pręgi”). Najnowszy zbiór opowiadań autorstwa Wojciecha Kuczoka nosi tytuł 

„Proszę mnie nie budzić” (2016).  

Pisarzem deklarującym i podkreślającym swą śląskość jest Szczepan Twardoch, 

rozpoczynając swą przygodę z literaturą od fantastyki naukowej, wyrósł na jednego z 

czołowych pisarzy polskich. Szeroki rozgłos przyniosła mu powieść „Morfina” nagrodzona 

Paszportem Polityki w roku 2012 i będąca finalistką Literackiej Nagrody Nike w roku 
 

21 Przykładem literatury pisanej w języku gwarowym może być przekład klasycznego dzieła 
Ajschylosa Prometeusz w okowach, którego dokonał Zbigniew Kadłubek; zob.: Ajschylos, Prōmytojs 
przibity, śląskie tłumaczenie, tłum. Z. Kadłubek, Kotórz Mały 2013; gwarą w swoich utworach 
posługiwał się również Stanisław Bieniasz. 
22 Zob.: Sztuka na Górnym Śląsku – jak to (nie) działa? – zapis spotkania w CSW Kronika w Bytomiu, 
materiał dostępny na stronie: magazynszum.pl (dostęp: 17.09.2016). 
23 Określenia tego wobec Stanisława Bieniasza użył Tadeusz Kijonka; cyt. za: K. Karwat, Stanisława 
Bieniasza ucieczki i powroty, (w:), S. Bieniasz, Stary portfel i inne utwory dramatyczne, wyd. Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Biblioteka Śląska w Katowicach, Gliwice-
Katowice 2003, s. 11. 
24 Tamże. 
25 Tamże, s. 14. 



następnym. Niemniejszą popularnością cieszyła się kolejna książka Szczepana Twardocha, 

„Drach”, utwór, w którym pisarz portretuje kilka pokoleń śląskiej rodziny. Najnowszą jego 

powieścią jest zapowiadana jako literackie wydarzenie roku powieść „Król” (2016). 

Trzeba wspomnieć także o młodej pisarce Weronice Murek, Laureatce Gdyńskiej 

Nagrody Dramaturgicznej za rok 2015, autorce powieści „Uprawa roślin południowych 

metodą Miczurina” (2015), nominowanej do Paszportu Polityki oraz do Nagrody Literackiej 

Nike i Nagrody Literackiej Gdynia. Powieść ta została uhonorowana Nagrodą Literacką im. 

Witolda Gombrowicza (2016).  

Literatem, który swą twórczość beletrystyczną poświęcił będącemu częścią 

województwa śląskiego Zagłębiu Dąbrowskiemu, jest Zbigniew Białas. Jest on autorem 

„sosnowieckiej trylogii”, której pierwsza część, „Korzeniec”, została nagrodzona Śląskim 

Wawrzynem Literackim (2011), Zagłębiowską Nagrodą „Humanitas” oraz  Specjalną 

Nagrodą Artystyczną Miasta Sosnowca. Uzyskała też tytuł „Najlepszej Książki Roku 2011”. 

Kolejnymi tomami cyklu są „Puder i pył” (2013) oraz „Tal” (2015). 

Na uwagę zasługuje też poeta, Krzysztof Siwczyk, współtwórca grupy poetyckiej „Na 

Dziko”, laureat wielu nagród poetyckich (m.in. za najlepszy debiut w roku 1995), odtwórca 

tytułowej roli w filmie Lecha Majewskiego pt. „Wojaczek” (1995). Ostatnio opublikował tom 

„Jasnopis” (2016). 

 

6. Teatr 

 

Prężnie działa i wciąż się 

rozwija środowisko teatralne. 

Naczelną instytucją jest tu Teatr 

Śląski, będący największą sceną 

dramatyczną w regionie. Od 

początku siedzibą Teatru Śląskiego 

jest oddany w 1907 roku, 

usytułowany przy rynku budynek 

utrzymany w stylu 

neoklasycystycznym. Od roku 

1936 teatr nosi imię Stanisława 

Wyspiańskiego. Ze sceną katowickiego teatru związani byli tak znakomici aktorzy jak np.: 

Fotografia Teatru Śląskiego wykonana w 1930 r. (autor: H. 
Poddębski) 



Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holoubek (w latach 1954–56 pełniący funkcję dyrektora 

artystycznego), Ignacy Gogolewski (będący dyrektorem w latach 1971–1974), tutaj 

debiutowała Ewa Dałkowska, a także Krzysztof Kolberger czy Marek Kondrat. Tu swoje 

spektakle realizowali reżyserzy tacy jak m.in. Jerzy Jarocki, Józef Szajna, Jerzy Kreczmar, 

Kazimierz Kutz, Maciej Wojtyszko czy Krzysztof Babicki. Deklarowaną misją Teatru 

Śląskiego jest m.in. pełnienie roli sceny narodowej na Śląsku. Warto zwrócić uwagę na 

przeprowadzone w ostatnich latach realizacje takich przedstawień jak np. oparta na prozie 

Kazimierza Kutza: „Piąta strona świata” (reż. Robert Talarczyk), na powieści Szczepana 

Twardocha – „Morfina” (reż. Ewelina Marciniak) czy „Ożenek” Gogolewskiego (reż. Nikołaj 

Kolada). 

Oprócz czterech scen, na których prezentuje spektakle Teatr Śląski, widzowie do 

niedawna mieli szansę uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach realizowanych przez 

Gliwicki Teatr Muzyczny (do roku 1996 znany jako Operetka Śląska), który w 2016 roku 

został przekształcony w oparty na szerszej formule programowej Gliwicki Teatr Miejski. 

Wielką popularnością cieszy się również zasłużony dla życia teatralnego regionu chorzowski 

Teatr Rozrywki, skupiający się na wystawianiu przedstawień muzycznych i musicali. Do 

jesieni roku 2013 w Bytomiu funkcjonował też Śląski Teatr Tańca. Rok później miejsce jego 

zajął Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w budynkach po dawnej kopalni o tej 

właśnie nazwie. 

W roku 2000 ukazał się opracowany przez Tadeusza Kijonkę album zatytułowany 

„Pół wieku Opery Śląskiej: księga jubileuszowa teatru z lat 1945-2000”26. Wydawnictwo to 

podsumowywało działalność i znaczenie, jakie w pejzażu kulturalnym Śląska i kraju zajmuje 

jedyna tego rodzaju instytucja w regionie. Zaznaczyć trzeba cel, jaki przyświecał twórcom 

bytomskiego teatru i który do dziś stanowi istotę jego misji. Jest nią mianowicie 

upowszechnianie sztuki operowej w terenie, co realizuje się poprzez liczne występy 

wyjazdowe, podczas których zespół opery korzysta z gościnnych scen w województwie, a 

także w całej Polsce. Renoma Opery Śląskiej owocuje również spektaklami, jakie oglądać 

mogą widzowie w wielu krajach poza granicami Polski. Imponujący wykaz zdobytych przez 

nią nagród zawiera szczególnie cenne trofea podkreślające wyjątkową rolę, jaką Opera 

odgrywa w kulturze artystycznej regionu. Znajdujemy tu więc nagrodę Marka–Śląskie w 

kategorii „Kultura”, Nagrodę Godła Promocyjnego – Ikona Śląska 2011, a także kolekcję 

 

26 T. Kijonka (red.) Pół wieku Opery Śląskiej: księga jubileuszowa teatru z lat 1945-2000, wyd. Opera Śląska, 
Bytom 2000. 



Złotych Masek, będących teatralnymi nagrodami Województwa Śląskiego – w takich 

kategoriach jak m.in.: „Spektakl Roku” „Reżyseria”. 

Odnotować również należy, że swoje teatry posiadają również inne miasta 

województwa. Tu wymieńmy Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Mały 

w Tychach, Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Ważne znaczenie kulturotwórcze 

i edukacyjne o zasięgu ponadregionalnym ma, noszący imię tego samego patrona, Teatr w 

Cieszynie. Należy wymienić również ogromną rolę, jaką w rejonie Podbeskidzia odgrywa 

Teatr Polski w Bielsku-Białej. Najmłodsi mają możliwość obcowania ze sztuką w Teatrze 

Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.  

Nie sposób też nie zauważyć innego typu aktywności scenicznej wypełnianej przez 

działające w regionie teatry niezależne. Także w Chorzowie działał amatorski Teatr Ludowy 

Reduta Śląska, którego historia sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wtedy główną jego 

misją było krzewienie polskiej kultury i języka. Utrzymując swój charakter, teatr przetrwał do 

czasu stanu wojennego, kiedy zawiesił działalność. Późniejsze jej wznowienie nie okazało się 

jednak trwałe. Po niemal dwudziestu latach przerwy, w roku 2013 Reduta reaktywowała się, 

by znowu stać się jedną z kulturalnych ikon Chorzowa.  

Jednym z najbardziej znanych śląskich teatrów niezależnych jest mający renomę 

wykraczającą znacznie poza region katowicki Teatr Korez, założony w 1990 roku przez 

Zdzisława Neinerta.  

W 1995 roku performer i artysta wizualny, Piotr Węgrzyński, założył w Katowicach 

teatralną formację artystyczną o nazwie Suka Off. Przedsięwzięcia realizowane przez zespół 

Suki Off plasują się na pograniczu różnych dziedzin sztuki, tj.: performance, video art, 

fotografia, instalacje czy wizualizacje muzyki. 

W roku 2004 reżyser Marcin Herich założył w Katowicach autorski projekt 

artystyczny o nazwie Teatr A Part. Widzowie mają tu szansę doświadczyć teatru ruchu, ciała i 

narracji wizualnej, w której szczególny nacisk kładzie się na oryginalne rozwiązania 

formalne. 

Postaciami, które położyły szczególne zasługi dla kultury teatralnej w regionie, są np. 

wspomniany wcześniej Jarosław Świerszcz (Ingmar Villqist), znany w Polsce i poza 

granicami kraju znakomity dramaturg, twórca wielu wspaniałych i nagradzanych słuchowisk-

dramatów radiowych.  

Na polu sztuki scenograficznej wyróżniają się Katarzyna Sobańska i Marcel 

Sławiński, którzy tworzą niezwykły duet scenografów. Poza pracą dla teatru ich ogromna 

przestrzenna wrażliwość została doceniona m.in. przez reżysera Pawła Pawlikowskiego, który 



zlecił im realizację scenografii do nagrodzonego Oskarem filmu „Ida”. Ponadto pracowali 

m.in. przy obrazie „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland. Kilkakrotnie byli też 

nagradzani za scenografię podczas festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. 

W Katowicach mieszka również Barbara Ptak – autorka kostiumów do wielu spektakli 

teatralnych i filmów fabularnych. Pośród nich znajdują się dzieła takie jak np.: „Ziemia 

Obiecana” Andrzeja Wajdy, „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego, „Faraon” Jerzego 

Kawalerowicza czy „Noce i dnie” Jerzego Antczaka.  

Scenograf teatralny i telewizyjny, Jerzy Moskal, założył funkcjonujące w ramach 

Muzeum Śląskiego w Katowicach Centrum Scenografii Polskiej. Centrum jest miejscem, 

gdzie zgromadzono kostiumy, makiety, rysunki i projekty najważniejszych polskich twórców 

teatralnych. Odbywają się tam również wystawy. Celem placówki jest działalność 

kolekcjonerska, dokumentacyjna, wystawiennicza i edukacyjna. Od kilku lat Centrum 

organizuje Festiwal Nowej Scenografii, podczas którego przyznawana jest nagroda im. 

Jerzego Moskala. 

 

7. Film 

 

 

Kazimierz Kutz 



Region górnośląski bywał także swoistym „bohaterem” dzieł filmowych. 

Kinematografia polska zaczęła się nim interesować począwszy już od pierwszych lat 

powojennych. Pierwszym obrazem, w którym Śląsk odgrywa ważną rolę, był zrealizowany w 

1948 roku film „Stalowe serca”, w reżyserii Stanisława Urbanowicza (kierownikiem 

literackim tej produkcji był Gustaw Morcinek). Później był film Witolda Lesiewicza i 

Andrzeja Munka: „Gwiazdy muszą płonąć” (1954), następnie powstawały np.: „Tajemnica 

dzikiego szybu” (1956) Wadima Berestowskiego (filmowa adaptacja powieści Edmunda 

Niziurskiego), Pawła Komorowskiego – „Pięciu” (1964) i „Ptaki Ptakom” (1976), Tadeusza 

Kijańskiego – „Okrągły tydzień” (1977) czy Stanisława Jędryki – „Do góry nogami” (1983). 

Osobno należy wspomnieć o filmie „Angelus” (2001), zrealizowanym przez 

utytułowanego urodzonego w Katowicach reżysera, Lecha Majewskiego. Obraz ten jest 

opowieścią o realnie działającej ongiś na Śląsku gminie okultystycznej, a Janów (dzisiejsza 

dzielnica stolicy regionu) występuje tam w symbolicznej roli miejsca reprezentującego 

górnośląską kulturę.  

Nie można pominąć tu również filmów Janusza Kidawy: „Grzeszny żywot Franciszka 

Buły”  (1980) i „Komedianci z wczorajszej ulicy” (1987). Trzeba też pamiętać o powstałym 

w 1986 roku debiucie Janusza Kidawy–Błońskiego: „Trzy stopy nad ziemią” oraz tego 

samego reżysera – „Pamiętnik znaleziony w garbie” (1993). 

Jednak bodaj najbardziej znanymi dziełami należącymi do „filmoteki śląskiej” są te 

powstałe za sprawą Kazimierza Kutza. Będąc rodowitym Ślązakiem, daje w nich wyraz 

swojej śląskiej tożsamości, zarówno odwołując się do wątków historycznych, realistycznych, 

jak i mitotwórczych. Chodzi, rzecz jasna, o klasyczne już filmy składające się na tzw. śląską 

trylogię: „Sól ziemi czarnej” (1969), „Perła w koronie” (1971) oraz „Paciorki jednego 

różańca” (1979). Kolejnymi filmami reżysera, których akcja rozgrywa się na Górnym Śląsku, 

są: „Na straży swej stać będę” (1983), „Śmierć jak kromka chleba” (1994) i „Zawrócony” 

(1994). 

Z nowszych obrazów poświęconych regionowi Górnego Śląska wymienić należy takie 

filmy jak zrealizowane przez Macieja Pieprzycę: „Barbórka” (2005, część cyklu „święta 

polskie”) oraz „Drzazgi” (2008). Sławomir Fabicki nakręcił „Z odzysku” (2006), Grzegorz 

Lewandowski – „Hienę” (2006). Michał Rosa jest autorem „Co słonko widziało” (2006), 

Ryszard Stecura – „Zamachu” (2007), zaś Robert Gliński zrealizował obraz „Benek” (2007). 

Innymi twórcami, których filmy traktują o Śląsku, są np. Maciej Prykowski i Radosław 

Dunaszewski. Pierwszy z nich zrealizował „Zgorszenie publiczne” (2009), drugi „Laurę” 



(2010). Fabularyzowaną historię znanej, związanej ze Śląskiem grupy hiphopowej 

Paktofonika, w 2010 roku nakręcił Leszek Dawid. Film ten nosi tytuł „Jesteś Bogiem”. 

Reżyserem młodego pokolenia, będącym absolwentem Wydziału Radia i Telewizji 

im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, jest Jan P. Matuszyński. Co prawda 

wyreżyserowany przez niego obraz, uznany za najlepszy film 2016 roku „Ostatnia rodzina”27, 

nie traktuje o Śląsku, niemniej warto podkreślić silny związek artysty z katowicką uczelnią. 

Wspomnieć trzeba jeszcze o Klubie Filmu Niezależnego – inicjatywie, która łączy 

artystów poświęcających się sztuce filmowej, pasjonatów – zarówno profesjonalistów jak i 

amatorów. KFN powstał w 2000 roku w Rybniku. Realizowane są tam teledyski, „offowe 

programy telewizyjne”28, ale miejsce szczególne w twórczości członków Klubu zajmują filmy 

fabularne. Wyróżniającą się postacią jest tu Eugeniusz Kluczniok, wieloletni pracownik 

kopalni „Dębińsko”, poza godzinami pracy w górnictwie: muzyk i kompozytor, a także 

producent filmowy, scenarzysta, reżyser oraz aktor. Autor i współautor powstałych w ramach 

Klubu Filmu Niezależnego filmów będących osobliwym hołdem złożonym kulturze śląskiej. 

Cechą szczególną tych obrazów jest nie tylko to, że ich akcja rozgrywa się na Górnym Śląsku. 

Przede wszystkim podkreśla się w nich wyjątkowość, barwność i wartość śląskiej tradycji, 

piękno regionalnych obyczajów i gwary. Eugeniusz Kluczniok był kilkakrotnie honorowany 

nagrodami za upowszechnianie kultury regionu. „Śląskie filmy” powstałe w Klubie to: „Jak 

przed wojną” (2004), „Msza” (2005), „Kantpol” (2006), „Byzuch” (2008), „Bajzel po polsku” 

(2009), „Byzuch 2: Rewizyta” (2009), „Powołanie” (2011), „Tu jest fajnie” (2012) oraz 

paradokumentalny film biograficzny o popularnym aktorze Jerzym Cnocie, „Cnota” (2013). 

 

8. Festiwale 

 

Wyjątkowo mocnym punktem życia kulturalnego na Śląsku są odbywające się tutaj 

festiwale. Cieszą się one uznaniem krytyki i publiczności przybywającej z ich okazji na Śląsk 

z całej Polski. 

Interdyscyplinarnym festiwalem łączącym muzykę, sztuki wizualne, teatr i literaturę 

jest organizowany od ponad dwóch dekad, co roku w listopadzie, Ars Cameralis. 

Przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu odbywają się w kilku miastach regionu 

(oprócz Katowic m.in. w Sosnowcu, Mikołowie, Chorzowie). Nadrzędną ideą, która 

 

27 Film „Ostatnia rodzina” został uhonorowany wielką nagrodą Złotych Lwów na 41. Festiwalu 
Filmowym w Gdyni. 
28 Zob.: strona internetowa Klubu Filmu Niezależnego: kfn.org.pl (dostęp: 07.10.2016). 



przyświeca organizatorom, jest zaprezentowanie publiczności najciekawszych i najbardziej 

oryginalnych artystycznych zjawisk, jakie zachodzą we współczesnej kulturze. Gośćmi 

festiwalu byli m.in. David Lynch, Laurie Anderson, Kishin Shinoyama, Kronos Quartet, Jane 

Birkin, John Zorn, Jake i Dinos Chapman; prezentowały się tu także orkiestry muzyki dawnej 

z Wenecji, Kolonii, zespoły muzyczne, grupy poetyckie, organizowano spotkania z 

wybitnymi pisarzami. 

Wyjątkowym wydarzeniem 

jest także, organizowany od 1998 

roku przez miasto Katowice 

Festiwal Sztuki Reżyserskiej 

Interpretacje, będący przeglądem 

najważniejszych spektakli 

teatralnych zrealizowanych w roku 

festiwalowym w całej Polsce. 

Przez pierwszych piętnaście edycji 

regulamin festiwalu stanowił, że w 

konkursie mogli brać udział 

artyści, w przypadku których od 

ich debiutu nie minęło piętnaście 

lat. Formuła ta uległa zmianie w 

2014, kiedy to zniesiono limit 

wiekowy dla ubiegających się o 

Laur Konrada Swinarskiego 

reżyserów. Zdobywali go m.in. 

tacy twórcy jak Grzegorz Jarzyna, 

Wojciech Smarzowski, Krzysztof Warlikowski, Przemysław Wojcieszek, Maja Kleczewska, 

Jan Klata, Monika Strzępka czy Remigiusz Brzyk. 

Inną kategorią festiwalu wpisującego się w życie artystyczne regionu jest Street Art 

Festival. W ramach festiwalu odbywają się spotkania filmowe, pikniki artystyczne, plenerowe 

koncerty, wystawy, w mieście pojawiają się efektowne murale. Jak mówią sami 

organizatorzy, to, co najbardziej ich interesuje to „miasto, jego eksplorowanie, poznawanie i 

często krytyczne przyglądanie się procesom, które w nim zachodzą”29. 

 

29 Zob.: Strona internetowa festiwalu: http://katowicestreetartfestival.pl/festiwal/ (dostęp: 01.09.2016). 

Plakat promujący 36 edycję (2016) Rawa Blues Festival. 



Od 2010 roku w Katowicach organizowany jest międzynarodowy festiwal Ars 

Independent, podczas którego przyznawane są zaprojektowane przez Olafa Brzeskiego 

statuetki „Czarnego Konia” w kilku kategoriach: Czarny Koń Filmu, Czarny Koń Animacji, 

Czarny Koń Gier Wideo i Czarny Koń Wideoklipu. Organizatorzy stawiają nie tylko na 

przegląd wydarzeń jakie w w/w kategoriach miały miejsce danego roku na świecie, ale też 

prezentują nowe technologie, publiczność ma okazję obejrzeć pokazy animacji, filmów, gier 

wideo, może uczestniczyć w multimedialnych sekcjach tematycznych, panelach dyskusyjnych 

z zaproszonymi gośćmi, w koncertach i imprezach tanecznych.  

Miasto Ogrodów organizuje również w Katowicach Festiwal Muzyki Świata Ogrody 

Dźwięków, który podczas wakacji przenosi widzów w artystyczną, muzyczną podróż w 

bliskie i najodleglejsze rejony świata. Międzynarodowa obsada festiwalu zapewnia 

różnorodność form muzycznych, będących doskonałym pretekstem do poznawania, także i w 

ten sposób, innych kultur. Festiwal, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, prezentuje 

bogactwo gatunku określanego mianem „world music”. 

Wyjątkowym wydarzeniem na kulturalnej mapie regionu jest Art Naif Festival. 

Przedsięwzięcie to wychodzi poza standardowo rozumiane ramy festiwalu i spełnia kryteria 

nie tylko wydarzenia artystycznego, ale i społecznego. Dzieje się tak za sprawą jego 

usytuowania w Galerii Szyb Wilson, zrewitalizowanej, zabytkowej przestrzeni szybu 

kopalnianego kopalni KWK Wieczorek. Właśnie tam twórcy galerii i założyciele fundacji 

Eko-Art Silesia, Monika Paca i Johann Bros, stawiają sobie za zadanie popularyzację sztuki 

społecznej. Art Naif Festival prezentuje przede wszystkim „kolorową i optymistyczną sztukę 

naiwną z całego świata”30. Wystawie zawsze towarzyszą pokazy filmowe, koncerty, warsztaty 

artystyczne dla dzieci i dorosłych, a także ArtJarmark w Nikiszowcu. 

Festiwalem teatralnym jest organizowany przez Zdzisława Neinerta Katowicki 

Karnawał Komedii, którego motto brzmi: „Teatr dla ludzi, który bawi, a nie nudzi”. Jest to 

jedna z najpopularniejszych i najliczniej odwiedzanych cyklicznych imprez artystycznych na 

Górnym Śląsku, która stawia nie tylko na śmiech i zabawę przebraną w teatralny kostium, ale 

i na refleksję, której teatr służyć ma przede wszystkim. Na festiwal zapraszane są zespoły 

teatralne z całego kraju, prezentujące swoje spektakle na kilku scenach w mieście. 

Latem miasto ożywa również za sprawą wakacyjnego Letniego Ogrodu Teatralnego. 

Kolejny to festiwal, którego nie byłoby bez Zdzisława Neinerta – pomysłodawcy i 

organizatora przedsięwzięcia. Ideą festiwalu jest prezentacja sztuki niosącej widzom lekką 

 

30 Zob. strona internetowa festiwalu: http://www.artnaiffestiwal.pl/aktualna (dostęp: 01.09.2016). 



rozrywkę idącą w parze z wpisanym w istotę teatru wzruszeniem. Spektakle odgrywane w 

ramach Letniego Ogrodu Teatralnego gromadzą liczną widownię w miejscu dla aktorów i 

widzów niecodziennym, mianowicie w zaaranżowanych dla potrzeb teatru podcieniach 

katowickiego Centrum Kultury. Tę półplenerową atmosferę cenią sobie coroczni goście – 

najlepsze zespoły teatralne z całego kraju. 

Osobną kategorię artystyczną stanowią festiwale muzyczne. Są wśród nich takie, które 

cieszą się renomą ogólnoświatową i wieloletnią tradycją, są jednak i takie, które – pomimo 

krótkiej historii – zapisały się już na stałe w kalendarzu imprez muzycznych nie tylko 

Górnego Śląska, ale i Polski w ogóle.  

Niewątpliwie zalicza się do nich Rawa Blues Festival, największa impreza bluesowa 

w kraju. Organizowana jest w Katowicach od 1981 roku, a od początku lat 90-tych ma status 

festiwalu międzynarodowego. Od wielu lat miejscem, w którym odbywają się koncerty w 

ramach festiwalu jest katowicki Spodek. Twórcą i dorocznym organizatorem Rawy Blues jest 

Ireneusz Dudek, bluesman, multiinstrumentalista i człowiek zarażający swą bluesową pasją i 

pozytywna energią. W roku 2012 festiwal został uhonorowany prestiżową nagrodą Keeping 

The Blues Alive w kategorii Festival International, przyznawaną przez największe 

międzynarodowe stowarzyszenie bluesowe, The Blues Foundation. 

Festiwalem muzyki alternatywnej jest założony przez byłego lidera zespołu Myslovitz, 

Artura Rojka, OFF Festival. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 2006 roku w 

Mysłowicach, od roku 2009 miejscem festiwalowych koncertów są Katowice. Jak deklarują 

organizatorzy, „OFFowi nie zależy na wpisywaniu się w mainstream, czyli zapraszaniu 

artystów, których utwory odtwarzane są miliard razy na YouTube. Line-up OFFa nie 

dyskryminuje ani nie faworyzuje żadnych gatunków. Tu najważniejsza jest muzyka i jej 

jakość”31. W roku 2012 OFF Festival otrzymał nagrodę European Festival Award w kategorii 

Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości. 

Z kolei tytuł Najlepszego Małego Festiwalu w Europie (przyznaną także przez 

European Festival Awards) otrzymał festiwal Tauron Nowa Muzyka, który od dziesięciu lat 

odbywa się każdego roku w Katowicach. Organizatorzy postanowili połączyć w jednym 

miejscu i czasie prezentację najciekawszych zjawisk zachodzących na pograniczu jazzu, 

muzyki elektronicznej i tanecznej. Oryginalnym pomysłem jest również zorganizowanie 

festiwalowych koncertów w przestrzeniach industrialnych – w lokalizacjach byłych kopalni. 

 

31 Zob.: strona internetowa festiwalu: http://www.off-festival.pl/pl (dostęp: 01.09.2016). 



W ten sposób postanowiono zestawić tradycję regionu i jego historyczną, górniczą tożsamość 

z nowoczesną estetyką muzyczną. 

Górny Śląsk to region zasłużony także dla muzyki jazzowej. Nie przypadkowo w 

strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej znajduje się osobny, poświęcony m.in. temu 

gatunkowi wydział. JazzArt Festival jest przedsięwzięciem, które w założeniu ma łączyć jazz 

akademicki z muzykowaniem amatorskim i nie ogranicza się wyłącznie do jazzu, ale jest 

miejscem spotkania wielu muzycznych nurtów i wrażliwości. W ten sposób realizowana jest 

idea głoszona przez wybitnego pianistę, Herbie Hancocka, wedle którego „duch jazzu to duch 

otwartości”32. Ważne jest także to, że JazzArt Festivalowi towarzyszy wiele imprez, eventów 

i happeningów, dzięki którym wydarzenie zauważalnie istnieje w przestrzeni miejskiej. 

Przedstawiciele młodego pokolenia muzyków śląskich powołało do życia 

stowarzyszenie o nazwie Gorczycki.pl. Realizując swoje statutowe cele (popularyzacja 

muzyki poważnej i niekomercyjnych zjawisk artystycznych, kooperacja z europejskimi 

instytucjami kultury, mediami i twórcami z kręgu innych dziedzin sztuki) stowarzyszenie 

cyklicznie organizuje międzynarodowe wydarzenie pod nazwą Gorczycki Festival, będące 

aktualnie największą imprezą muzyczną w województwie, na której w klasycznym 

repertuarze mogą zaprezentować się śląskiej publiczności najwybitniejsi artyści z całego 

świata. 

Pozostając w kręgu muzyki klasycznej, należy wymienić jeszcze inicjatywę, która 

powstała w efekcie zorganizowanego w 2005 roku Dąbrowie Górniczej festiwalu im. Michała 

Spisaka. Chęć upamiętnienia 40. rocznicy śmierci urodzonego w tym mieście wybitnego 

polskiego kompozytora zaowocowała w następnych latach kolejnymi edycjami 

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Co roku udział w nim 

bierze kilkudziesięciu młodych muzyków, którzy nie ukończyli 29 roku życia. Konkurs 

organizuje gmina Dąbrowa Górnicza oraz Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, 

opiekę merytoryczną nad konkursem od początku sprawuje Akademia Muzyczna im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach. 

 

 

32 Zob.: strona internetowa festiwalu: http://jazzartfestival.eu/idea (dostęp: 01.09.2016). Idea ta miała 
przyświecać festiwalowi w roku 2015, wydaje się jednak, że każda z edycji potwierdza jej JazzArt 
Festivalową aktualność. 



 

9. Galerie sztuki, plastyka i malarze 

 

W rzeczywistości kulturalnej ważne miejsce zajmują przestrzenie umożliwiające nie 

tylko kontakt ze sztuką, ale i zajmujące się jej popularyzacją, a także kolportażem.  

Do cenionych na Śląsku instytucji należy zaliczyć również prowadzoną przez  

Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach Galerię Rondo Sztuki. Katowice pochwalić mogą 

się również Galerią Sztuki FOX. Wspomnijmy też promujące sztukę współczesną katowicką 

Galerię Dagma Art oraz gliwicką Galerię Sztuki Współczesnej ESTA. W 2016 roku swoją 

siedzibę z Cieszyna do Katowic przeniosła Galeria Sztuki Współczesnej SZARA, która 

prowadzi również Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”. Do jednych z 

największych i najważniejszych instytucji kulturalnych w kraju zaliczyć należy Galerię Sztuki 

Współczesnej BWA w Katowicach, gdzie widzowie mogą zapoznać się z inicjatywami i 

dziełami reprezentującymi sztukę najnowszą oraz dziedziny jej pokrewne. Warto wspomnieć, 

że przestrzeń wystawiennicza galerii należy do największych w kraju. Katowicka BWA 

proponuje także, m.in., spotkania z artystami, dyskusje i wykłady, warsztaty artystyczne, 

pokazy filmów, działania oświatowe, zajmuje się również działalnością wydawniczą.  

Kontynuatorką bytomskiej filii BWA w Katowicach stała się Galeria Kronika w 

Bytomiu, która funkcjonuje od roku 1991. Placówka kładzie nacisk na artystyczne, 

interpretacyjne, teoretyczne, a także praktyczne znaczenie relacji, jakie zachodzą pomiędzy 

różnymi dziedzinami sztuki. 

Swoje Biuro Wystaw Artystycznych miała również Częstochowa. W roku 1995 

władze miasta przejęły od państwa wszystkie instytucje kultury, w tym również, 

funkcjonujące tam od drugiej połowy lat 70-tych XX wieku, BWA, przekształcone następnie 

w Miejską Galeria Sztuki w Częstochowie, która – oprócz aktywności wystawienniczej – 

upowszechnia m.in. sztukę filmową (poprzez Ośrodek Sztuki Filmowej) oraz prowadzi 

działalność wydawniczą i edukacyjną.  

Od 1991 roku ważne miejsce na kulturalnej mapie województwa zajmowała 

sosnowiecka Galeria Sztuki Extravagance, której działalność obecnie kontynuuje 

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Oprócz organizowania wystaw fotografii, 

malarstwa czy rzeźby oraz koncertów, celem Centrum jest organizacja życia kulturalnego 

miasta, prezentacja i promocja dzieł i postaci z kręgu polskiej sztuki współczesnej. Centrum 

organizuje wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby w szkle, scenografii, form użytkowych. 



Własną galerię ma także m.in. Cieszyn (Galeria Sztuki PULS), ponadto wiele wystaw 

artystycznych organizują miasta i gminy, w których zadania galerii czasowo przyjmują 

prężnie działające tam Domy i Ośrodki Kultury.  

Galerie istnieją dzięki artystom plastykom, spośród których wielu wywodzi się z 

regionu obecnego województwa śląskiego. Z Częstochowy pochodził np. znany malarz i 

rysownik, także scenograf i nauczyciel akademicki, zmarły w 2004 roku, Jerzy Duda-Gracz – 

absolwent a później i wykładowca m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Do grona 

pierwszych jej profesorów zaliczyć należy znakomitych pejzażystów: Leona Dołżyckiego, 

Jana Dutkiewicza, Rafała Pomorskiego. Ostatniego z wymienionych w latach 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku uznano za twórcę śląskiego pejzażu przemysłowego. 

Kierownikiem Pracowni Malarstwa na Katowickiej ASP jest Andrzej Tobis – malarz, który 

chociaż nie pochodzi ze Śląska, uległ urokowi tutejszej aglomeracji, z której uczynił tematykę 

swoich obrazów. Zaznaczmy również, iż obecnie profesorem na tej samej uczelni jest 

wybitny i utytułowany malarz oraz poeta, urodzony w Sosnowcu Jacek Rykała. 

Pierwszorzędnym przykładem niezwykle popularnego na Górnym Śląsku nurtu 

malarstwa surrealistycznego jest twórczość plastyka, pisarza i publicysty – Henryka Wańka. Z 

kolei śląskim artystą, który – jak deklaruje – „uwolnił się od surrealistycznej grozy i 

surrealistycznej stylistyki”33, jest Norbert Witek. Za to przestrzenią dla malarskiego 

hiperrealizmu stała się część prac Grzegorza Stachańczyka. 

Zjawiskiem wyjątkowym na skalę światową, a jednocześnie charakterystycznym dla 

Górnego Śląska, jest amatorski ruch plastyczny34. Dział Plastyki Nieprofesjonalnej jest 

ważnym elementem Muzeum Śląskiego, zaś jako wybitnych malarzy nieprofesjonalnych 

pochodzących ze Śląska wymienić należy Ludwika Holesza, Eugeniusza Marca, Teofila 

Ociepkę, Jerzego Sekułę czy Erwina Sówkę, będącego (2016) jedynym żyjącym 

przedstawicielem pierwszych członków założonego w 1946 roku przez Ottona Klimczoka i 

Teofila Ociepkę Koła Malarzy Nieprofesjonalnych, znanego jako Grupa Janowska. Obecnie 

członkami Grupy są m.in. Jan Czylok, Antoni Długi, Janusz Gawlik, Sylwia Gromadzka 

Staśko, Stefania Krawiec czy Andrzej Kurzeja. Dodajmy, że przy Siemianowickim Centrum 

Kultury działa zrzeszająca artystów amatorów Grupa Artystyczna „Laura”. Innymi 

przykładami tego typu grup są: „Grota” ze Świętochłowic czy „Krajcok 12” z Chorzowa. 

 

33 Cyt. Za: B. Szczypka-Gwiazda, Pomiędzy tradycją a rzeczywistością, zob. strona internetowa katowickiej 
ASP: asp.katowice.pl (dostęp: 07.09.2016). 
34 Zob.: strona internetowa Muzeum Śląskiego muzeumslaskie.pl (dostęp: 17.09.2016). 



Miano legendarnej zyskała sosnowiecka artystyczna „Grupa Zagłębie”35. Założona w 

1956 roku skupiała grupę profesjonalnych plastyków, malarzy i grafików, choć należeli do 

niej również rzeźbiarze czy architekci wnętrz. Jej członkowie wspierali się wzajemnie, 

organizowali wspólne wystawy, malarskie plenery, dyskusyjne spotkania. W swych pracach 

skupiali się na artystycznej interpretacji zagłębiowskiego krajobrazu. Grupa funkcjonowała 

do lat 80-tych XX wieku. Obecnie organizuje się wystawy dzieł plastyków „Grupy Zagłębie” 

tj. np.: Kryspina Adamczyka, Józefa Halamy, Grażyny Figiel, Mariana Maliny. Ze 

współczesnych, aktywnych byłych członków Grupy wymienić można wciąż aktywnego 

twórczo, mieszkającego w Sosnowcu Czesława Gałużnego. Z kolei znaczącą grupą 

skupiającą górnośląskich profesjonalnych artystów była powołana do życia w roku 1964 

Grupa „Arkat” (nazwa oznacza Artystów Katowickich). Jednym z najwybitniejszych 

przedstawicieli grupy był Andrzej S. Kowalski – malarz, grafik, literat, także profesor 

katowickiej uczelni. Wspólna aktywność członków grupy nie trwała długo, zapisała się 

jednak silnie w dziejach śląskiej kultury artystycznej. 

 

10. Uczelnie Artystyczne 

 

Najstarszą wyższą uczelnią działającą na Górnym Śląsku jest Akademia Muzyczna 

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jej początki sięgają 1929 roku, kiedy zostało 

założone Państwowe Konserwatorium Muzyczne, przekształcone następnie w akademię. 

Uczelnię rozsławiają studenci i absolwenci – laureaci wielu nagród uzyskiwanych w 

konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Absolwenci Akademii Muzycznej w 

Katowicach są członkami najlepszych polskich orkiestr symfonicznych, zespołów 

kameralnych, pracują w teatrach muzycznych, wyróżniają się pośród nauczycieli w zakresie 

edukacji muzycznej wszystkich stopni nauczania, dają się poznać jako zabierający głos w 

życiu publicznym znawcy, popularyzatorzy i krytycy kultury muzycznej. Na uczelni znajdują 

się Wydziały: Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Wokalno-Instrumantalny a także 

Międzywydziałowe Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu. W ramach Akademii 

stale działa kilka orkiestr i chórów, a także big band jazzowy. Do absolwentów katowickiej 

uczelni należą mi.in.: Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Hadyna, Krystian 

Zimerman, a także Krystyna Prońko, Stanisław Sojka, Lora Szafran, Mieczysław Szcześniak 

czy Marcin Pospieszalski. W gronie wykładowców wyróżnić należy Andrzeja Jasińskiego – 

 

35 Zob.: artykuł: Wystawa prac „Grupy Zagłębie” (br. aut.), strona internetowa „Wiadomości Zagłębia”: 
wiadomoscizaglebia.pl (dostęp: 20.10.2016). 



wielokrotnego jurora, a także przewodniczącego (w latach: 2000, 2005, 2010) jury Konkursu 

Chopinowskiego.  

Wydział Artystyczny posiada także Uniwersytet Śląski, w ramach którego funkcjonuje 

Instytut Sztuki w Cieszynie, który skupia Katedry: Malarstwa, Grafiki, Rysunku, Rzeźby i 

Projektowania Graficznego. Posiada również prawa do nadawania tytułów doktora i 

habilitacji w zakresie sztuki.  

Do 2001 roku funkcjonowała w Katowicach filia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie. Wówczas filia ta została przekształcona w Akademię Sztuk Pięknych w 

Katowicach, uzyskując tym samym status samodzielnej uczelni. Na poziomie studiów 

licencjackich i magisterskich studenci kształcą się na Wydziale Projektowym (na który 

składają się Katedry: Form Przemysłowych, Komunikacji Wizualnej, Multimediów i 

Projektowania Graficznego oraz Zakład Badan Wizualnych i Interakcji) oraz na Wydziale 

Artystycznym (obejmującym Katedry: Malarstwa, Grafiki oraz Intermediów i Scenografii).  

Zaznaczmy także, iż własny Wydział Sztuki posiada Akademia im. Jana Długosza w 

Częstochowie. Kształcenie artystyczne oferuje również Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, 

będący jednym z wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w 

Krakowie. Odnotować należy również inicjatywę władz Wyższej Szkoły Technicznej w 

Katowicach, która w 2013 roku powołała do życia Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii z 

siedzibą w Zabrzu. 

 

11. Czasopisma kulturalne 

 

Integralną część rzeczywistości kulturalnej stanowią czasopisma poświęcone tematyce 

artystycznej i społecznej. Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach i Biblioteka 

Śląska są wydawcami ukazującego się od 1995 roku miesięcznika „Śląsk”, który oprócz 

prezentowania gospodarczych i społecznych aspektów życia regionu, wiele miejsca poświęca 

kulturze artystycznej. Od początku istnienia pisma wieloletnim jego redaktorem naczelnym 

(do 2012 roku) był Tadeusz Kijonka, założyciel i prezes Górnośląskiego Towarzystwa 

Literackiego. Ostatnio (2016) miesięcznik został wyróżniony w konkursie Marka Śląskie w 

kategorii mediów. Można powiedzieć, że w pewnym sensie odpowiednikiem miesięcznika 

„Śląsk” w Zagłębiu jest wydawany w Sosnowcu dwumiesięcznik „Nowe Zagłębie”.  

Do czasopism, dla których kultura artystyczna stanowi podstawowy przedmiot 

zainteresowania, zaliczyć trzeba wydawany w Katowicach, mający zasięg ogólnopolski 



kwartalnik „Opcje”. Czasopismo ukazuje się od 1993 roku, od początku też jego łamy 

wypełniają teksty z obszarów: literatura, film, teatr, wszelkie rodzaje muzyki i sztuki 

współczesnej, choć osobny dział poświęcony jest socjologii i filozofii. Czytelnicy „Opcji” 

znajdą tam także część bogatą w felietony, recenzje i poetyckie debiuty. 

Kwartalnikiem mającym 

nieco dłuższą historię jest powstały 

w 1988 roku z inicjatywy grupy 

studentów Uniwersytetu Śląskiego 

„FA-art”. Wkrótce też obrał 

jednoznacznie literacki profil. 

„FA-art” uchodzi za pismo o 

„najwyrazistszym obliczu 

programowym”36, plasujące się w 

ścisłej czołówce polskich 

periodyków literackich powstałych 

po transformacji ustrojowej. 

Skupia się na prozie i poezji 

przede wszystkim autorów 

młodego pokolenia. Opisując i 

krytycznie analizując zjawiska 

literackie o zasięgu 

ogólnopolskim, redakcja „FA-artu” 

zaprzeczyła „stereotypom na temat Górnego Śląska, uważanego przez wiele lat za region o 

znikomym znaczeniu dla polskiego życia literackiego”37. 

Warto zwrócić również uwagę na dynamiczny rynek czasopism ukazujących się w 

Internecie. Jako przykład tego typu inicjatywy można podać katowicki nieregularnik sieciowy 

pt. „Reflektor – rozświetlamy kulturę”. Jak czytamy w anonsie opublikowanym przez 

redakcję, „Reflektor” jest „miejscem, w którym teksty publikują pasjonaci filmu, literatury, 

sztuki, muzyki, teatru i tańca”38. Jak podkreślają jego twórcy, nie aspirują do miana 

profesjonalnych znawców kultury, jednak łączy ich potrzeba dzielenia się własnymi 

 

36 Zob.: internetowa strona kwartalnika: fa-art.pl (dostęp: 17.09.2016). 
37 Tamże. 
38 Zob.: internetowa strona czasopisma: rozswietlamykulture.pl (dostęp: 01.09.2016). 
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poglądami na poszczególne jej przejawy. Szczególnie bliski jest im świat sztuki regionu i 

lokalne inicjatywy kulturalne. 

 

12. Nagrody 

 

Istotnym elementem życia kulturalnego i artystycznego są instytucje wspierające 

działalność artystyczną i oświatową na polu kultury, motywujące zarówno twórców, jak i 

publiczność do podejmowania aktywności kulturalnej, organizujące warunki pracy twórczej i 

przestrzenie, w których może ona być udostępniana odbiorcom. Instytucje takie, poprzez 

współpracujące z nimi autorytety, określają również kryteria pozwalające publiczności 

orientować się w charakterze i randze wydarzeń kulturalnych, tym samym mają wpływ na 

kształtowanie się jej artystycznej wrażliwości. Stanowią także ważne punkty odniesienia dla 

samych twórców. Niebagatelną rolę odgrywają w tym kontekście nagrody w dziedzinie 

kultury. 

Oprócz wymienionych wyżej kategorii nagród oraz trofeów zdobywanych podczas 

różnorodnych festiwali, w województwie śląskim cenione są nagrody takie jak np. m.in. 

przyznawany od 1999 roku przez Bibliotekę Śląską Śląski Wawrzyn Literacki za najlepszą 

książkę roku. Ponadto nagrody w dziedzinie kultury przyznają władze wojewódzkie. Tu 

wymienić można nagrody takie jak: przyznawana od dziesięciu lat Nagroda Marszałka 

Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku w kategoriach: wystawy, publikacje 

książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego, dokonania z zakresu konserwacji. Innym wyróżnieniem jest Nagroda 

artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego (przyznawana od roku 2000), którą każdego 

roku przyznaje się trzem osobom, które przez wiele lat działają na terenie województwa 

śląskiego lub są aktywne w pracy na jego rzecz i mają wybitne osiągnięcia twórcze. Od 2004 

roku marszałek województwa przyznaje również nagrody dla młodych twórców, o które 

mogą ubiegać się artyści, którzy nie ukończyli 35 lat. 
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Wojciech Kurda 

Lasy Lublinieckie 

 

Lasy Lublinieckie to zwarty kompleks leśny położony w południowej Polsce, na 

obszarze dwóch województw: śląskiego, oraz opolskiego, na północ od konurbacji 

katowickiej. Lasy Lublinieckie są największym kompleksem leśnym w województwie 

śląskim. Zajmują powierzchnię prawie 100 tys. ha, z czego na obszary typowo leśne przypada 

80 tys. ha. Kształt lasów jest wyraźnie wydłużony. W większości dopasowuje się do doliny 

Małej Panwi, znanej również  jako Obniżenie Małej Panwi. Oprócz Lasów Lublinieckich 

obszar ten znany jest również jako Bory Lublinieckie1 bądź Lasy Lubliniecko-Tarnogórskie. 

Z uwagi na swe właściwości teren ten zwany jest również Białym Śląskiem, Zielonym 

Śląskiem oraz Zielonymi Płucami Śląska . Pod względem fizyczno-geograficznym  Lasy te 

znajdują się na granicy trzech makroregionów: Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląskiej oraz 

Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Wysokości bezwzględne wahają się pomiędzy 230 a 366 

metrów n.p.m. Głównym czynnikiem, który wpłynął na szatę roślinną Lasów Lublinieckich 

jest podłoże geologiczne. Dno Obniżenia Małej Panwi (mikroregion Niziny Śląskiej), 

wyściełane osadami polodowcowymi, jest obszarem niekorzystnym pod względem 

zagospodarowania rolnego, toteż tereny te nie zostały wykarczowane i zamienione na grunty 

orne. Zarząd nad obszarami leśnymi sprawuje 6 nadleśnictw (Lubliniec, Brynek, 

Świerklaniec, Koszęcin, Siewierz, Zawadzkie). 

 

1. Geologia 

 

Obszar Lasów Lublinieckich wchodzi w skład jednostki tektonicznej piętra 

paleozoicznego zwanej monokliną śląsko–krakowską2. Jest ona częścią tak zwanej 

epiwaryscyjskiej strefy monoklinalnej, rozciągającej się na przedpolu Sudetów oraz Zagłębia 

Górnośląskiego3. Najstarsze utwory spotykane na obszarze Lasów Lublinieckich to utwory 

kajpru (triasu górnego), występujące na Garbie Woźnickim. Tworzą je wapienie oolityczne 

 

1 W. Łapiński, Przyroda i Leśnictwo Śląska oraz Krain Przyległych w zasięgu Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach, wyd. Włodzimierz Łapiński. Janik Maciej. Janik Teresa, 
Lubliniec i okolice. Przewodnik krajoznawczy, Górnośląska Oficyna Wydawnicza SA, Katowice 
2007. 
2 Otałęga Zdzisława (red.), 2000, Encyklopedia Geograficzna Świata. Atlas Polski., OPRES, Kraków. 
3 Starkel Leszek (red.), 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszwa. 



oraz tak zwane wapienie woźnickie, szczególnie odporne na erozje4. Utwory czwartorzędowe 

plejstoceńskie to pozostałość po okresach zlodowacenia, szczególnie po zlodowaceniu 

środkowopolskim, które przypuszczalnie miało miejsce od 300 do 120 tys. lat p.n.e.5 Tworzą 

je moreny denne, moreny czołowe, piaski zwałowe oraz głazy narzutowe. Obszar Lasów 

Lublinieckich jest średnio zasobny w surowce mineralne. Wzdłuż Małej Panwi, w utworach 

kajprowych spotykane są nieduże skupiska rud żelaza (syderytów). Historia przetopu tych rud 

w miejscowych kuźniach jest ważną częścią dziedzictwa historycznego tych ziem. W 

okolicach Kalet oraz na południe od nich, rozpoznano złoża rud cynkowo-ołowiowych. Nie są 

one jednak na obszarze Lasów Lublinieckich eksploatowane. 

 

2. Hydrografia 

 

Lasy Lublinieckie wyróżniają się na tle województwa śląskiego gęstą siecią 

hydrograficzną. Osią regionu jest rzeka Mała Panew. Dzieli ona Lasy Lublinieckie na dwie, 

porównywalnej wielkości części: północną i południową. Główne dopływy Małej Panwi to: 

Leśnica, Lublinica (mylnie w literaturze zwana czasem Lublinianką), Łana, Psarka, Potok 

Ligocki, Stoła. Zaznacza się wyraźna asymetria jej dopływów. Zdecydowana większość 

dopływów to dopływy prawostronne, mające swoje źródła na grzbietach Garbu Woźnickiego. 

W północnej części Lasów, płynie druga pod względem długości rzeka Lasów Lublinieckich, 

Liswarta. We wschodniej części obszaru przebiega dział wodny Wisły i Odry. Kilkaset 

metrów na południe od źródeł Małej Panwi (dopływ Odry), ma swe źródła rzeka Brynica, 

będąc dopływem Czarnej Przemszy, która to wpływa do Wisły. 

Charakterystyczną cechą Lasów Lublinieckich jest występowanie na ich obszarze 

licznych stawów. Oprócz siedmiu dużych (Staw Piegża, Staw Posmyk, Zielona, Zbiornik 

Chechło-Nakło, Jezioro Świerklanieckie, Jezioro Rogoźnik, Zalew Przeczycko-Siewierski), w 

krajobraz regionu wpisują się liczne śródleśne niewielkie zagłębienia wypełnione wodą, które 

w połączeniu z leśnym charakterem tych terenów stają się źródłem wypoczynku dla 

mieszkańców ościennych miast i miejscowych. Otoczenie zbiorników wodnych stało się 

miejscem rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej na tych terenach. Do innych walorów 

przyrodniczych zaliczyć można wydmy (w Dolinie Małej Panwi), tworzące ciekawe 

kompozycje krajobrazowe oraz meandrujące rzeki, głównie Leśnicę i Małą Panew. 

 

4 Jaros Jerzy (red.), 1972, Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice. 
5 Mizerski Witold, Żukowski Jan (red.), 2001, Tablice Geograficzne, Wydawnictwo Adamantan, 
Warszawa. 



3. Gleby 

 

W klasyfikacji gleb Lasów Lublinieckich widać wyraźny podział na gleby 

występujące w Obniżeniu Małej Panwi oraz w otaczających go od północy i południa 

garbach. 

Gleby Obniżenia Małej Panwi mają bardzo słabą żyzność. Skałami macierzystymi 

gleb są utwory polodowcowe: piaski, iły, gliny zwałowe oraz wzdłuż dolin rzecznych, 

głównie wzdłuż Małej Panwi także utwory akumulacyjne, holoceńskie. Lepsze gleby 

występują na Garbach: Tarnogórskim i Woźnickim. Utwory polodowcowe zostały tam 

zerodowane, odsłaniając starsze warstwy, sięgające nawet utworów triasowych. Są to 

jednocześnie najstarsze gleby Lasów Lublinieckich. Skałami macierzystymi są tutaj 

najczęściej iły i wapienie6. 

Wyróżniamy trzy podstawowe typy gleb na obszarze Lasów Lublinieckich. Są to: 

• gleby bagienne (Histosols) i zabagnione (Gleysols) 

• gleby bielicowe i rdzawe ( Podzols) 

• gleby brunatne właściwe (Eutric Cambisols) i gleby płowe (Luvisols)7. 

Gleby bagienne i zabagnione występują miejscowo na obszarze Obniżenia Małej 

Panwi, zwłaszcza w jej wschodniej części oraz  w okolicach Koszęcina. Gleby bielicowe i 

rdzawe są przeważającym powierzchniowo typem gleby w obrębie Obniżenia Małej Panwi. 

W jej środkowej i zachodniej części przeważają gleby bielicowe wytworzone z piasków 

słabogliniastych i gliniastych, z kolei w północnej części tegoż obniżenia dominują gleby 

bielicowe i rdzawe  wytworzone z piasków luźnych8. Ten typ gleby cechuje bardzo wysoki 

kwaśny odczyn. Wyróżnia go również brak lub bardzo słabo wykształcony poziom warstwy 

próchnicznej. Gleby bielicowe i rdzawe są glebami suchymi. Są na ogół porośnięte borami 

sosnowymi. Gleby brunatne i płowe, dominujące na Garbie Woźnickim i Garbie 

Tarnogórskim nie są dobrze wykształcone, z uwagi na to, iż iły (główna skała macierzysta 

tych terenów są słabo podatne na działanie czynników glebotwórczych). 

 

 

6 Jaros Jerzy (red.), 1972, Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice. 
7 Otałęga Zdzisława (red.), 2000, Encyklopedia Geograficzna Świata. Atlas Polski., OPRES, Kraków. 
8 Jaros Jerzy (red.), 1972, Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice. 



4. Szata roślinna 

 

Głównym czynnikiem który wpłynął na szatę roślinną Lasów Lublinieckich jest 

podłoże geologiczne oraz wynikająca z niego żyzność gleb. Dno Obniżenia Małej Panwi, 

wyściełane osadami polodowcowymi, jest obszarem niekorzystnym pod względem 

zagospodarowania rolnego, toteż tereny te nie zostały wykarczowane i zamienione na grunty 

orne. Intensywnie za to rozwijało się leśnictwo, a także przemysł. Drzewo z tutejszych lasów 

wykorzystywane było do XIX wieku m.in. do produkcji żelaza w okolicznych hutach. Dużo 

lepsze warunki pod uprawę roślin występują na sąsiadujących z Obniżeniem Garbie 

Tarnogórskim i Progiem Woźnickim i to właśnie tam w większym stopniu rozwinęło się 

rolnictwo. 

82% powierzchni leśnej regionu przypada na lasy sosnowe9. Najliczniejsza jest sosna 

pospolita. W drzewostanie takim, sośnie towarzyszy najczęściej brzoza oraz świerk. W 

sosnowych borach opisywanego obszaru bardzo dobrze wykształcona jest warstwa mszysta10. 

Pozostałe gatunki drzew tworzą niewielkie jednogatunkowe drzewostany, bądź są domieszką 

monokultur sosnowych. Drugim obok sosny gatunkiem drzew iglastych najczęściej 

spotykanym w Lasach Lublinieckich jest świerk. Niestety od lat 90-tych XX wieku następuje 

masowe obumieranie świerków. Drzewa te, charakteryzujące się płytkim systemem 

korzeniowym, zamierają z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych. Spośród drzew 

liściastych najczęściej spotykane są: dąb oraz brzoza. Dąb, liczny w ubiegłych wiekach, 

zmarginalizowany i masowo wycinany w latach przemian antropogenicznych, obecnie 

ponownie wkracza do siedlisk, w których kiedyś występował11. W celu zwiększenia bazy 

pokarmowej (szczególnie dla jeleni) sadzono i sadzi się kasztany. Ich ilość w porównaniu z 

innymi gatunkami drzew jest jednak niewielka. Podobnie jak rododendronów, sadzonych jako 

ozdoba dla miejsc spotkań myśliwych. W podszycie lasu rośnie również orzech laskowy, 

malina, głóg, tarnina oraz rzadko spotykany w kraju jałowiec. W runie leśnym z kolei 

dominuje jagoda (borówka czernica), borówka (borówka brusznica), a także żurawina błotna, 

modrzewnica, bagno zwyczajne, wrzosowiska oraz łochynia, zwana również pijanicą bądź 

 

9 Tyrol Czesław, 2006,  W leśnej dolinie Małej Panwi. Przewodnik przyrodniczo-kulturowy po Lasach 
Tarnogórsko-Lublinieckich, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Śląskie Centrum 
Edukacji Regionalnej, Koszęcin. 
10 Wika Stanisław (red.), 1999, Lasy województwa śląskiego. Wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo 
Kubajak, Krzeszowice. 
11 Tyrol Czesław, 2006,  W leśnej dolinie Małej Panwi. Przewodnik przyrodniczo-kulturowy po 
Lasach Tarnogórsko-Lublinieckich, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Śląskie 
Centrum Edukacji Regionalnej, Koszęcin. 



borówką bagienną. W zbiornikach wodnych rosną grzybienie białe, powszechnie znane jako 

lilie wodne. 

 

5. Świat zwierząt 

 

Według podań historycznych Lasy Lublinieckie „były domem” dla takich zwierząt jak 

tury, niedźwiedzie (w roku 1756 padł ostatni niedźwiedź na Ziemi Lublinieckiej), rysie, żbiki, 

wilki (spotykane jeszcze w latach 80-tych XX wieku)12. Niestety do naszych czasów nie 

zachował się żaden z tych gatunków. Współcześnie, wśród ssaków jeleni europejskich jest 

około 730 sztuk13. Największe jego zagęszczenie jest w okolicach Koszęcina, Kalet i Brynka. 

Duże szkody dla tego gatunku wyrządziło otwarcie w roku 1967 huty cynku i ołowiu w 

pobliskim Miasteczku Śląskim. Na początku XIX wieku wprowadzono na obszar Lasów 

Lublinieckich nowy gatunek – daniela. Nie jest ich dużo i trudno jest określić, czy jest 

wskazane dalsze jego introdukowanie, gdyż jest to gatunek obcy. Największym ssakiem 

Lasów Lublinieckich jest łoś. Ostoje łosia znajdują się w okolicach Woźnik oraz w 

sąsiedztwie rzeki Brynica. Najczęściej spotykanym gatunkiem ssaków jest sarna. Na początku 

XX wieku panowie tych lasów, ród hrabiów Donnesmarcków, wprowadził tu także gatunek 

saren syberyjskich. Nie dotrwały one jednakże do naszych czasów. Od 1994 roku w Lasach 

Lublinieckich ponownie spotykany jest bóbr. Gatunek ten został sprowadzony na te 

terytorium celem przywrócenia naturalnego charakteru lasów. Bobry dobrze zadomowiły się 

w tutejszym środowisku, gdyż w 2004 roku stwierdzono występowanie 92 bobrów na 14 

stanowiskach. Ich liczba ciągle rośnie. Kolejnym gatunkiem ssaków godnym uwagi jest 

wydra. W 1997 roku doliczono się 56 osobników na 27 stanowiskach, najwięcej w pobliżu 

stawów: Kacze Jezioro, Posmyk oraz w północno – wschodniej części obszaru14. 

Zwierzęciem drapieżnym najliczniej występującym w tutejszych lasach jest lis. Liczba lisów 

cały czas rośnie, natomiast liczba zajęcy, bażantów, kuropatw czy cietrzewi, czyli 

podstawowego pokarmu lisów, spada. Zachwiana została równowaga biocenotyczna. Stało się 

tak, odkąd zaczęto zrzucać z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów (rok 

1993). Wyeliminowany został przez to naturalny system redukcji zbyt dużej liczby 

osobników tego gatunku. Szczepionki takie z jednej strony chronią zwierzęta, zwłaszcza 

gospodarskie przed wścieklizną, z drugiej uniemożliwiają naturalną regulację liczebności 

 

12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Tamże. 



gatunków. Spośród innych ssaków faunę Lasów Lublinieckich tworzą: jenoty, dziki, których 

jest około 380 sztuk; piżmaki amerykańskie, borsuki, kuny czy zające. Z niewielkich ssaków 

z kolei spotkać można tu nietoperze, w tym gacka wielkoucha; jeże, ryjówki, wiewiórki, 

tchórze, norki amerykańskie czy gronostaje. Na uwagę zasługuje obecność w tutejszych 

lasach skrajnie zagrożonej wyginięciem orzesznicy. Największe jej stanowisko 

zaobserwowano w okolicach Nakła Śląskiego15. Bardzo licznie na omawianym terenie 

reprezentowane są ptaki. Doliczono się ich tutaj aż 180 gatunków. Największe i 

najgłośniejsze ptaki Lasów to żurawie. Gnieżdżą się one tutaj na czterech stanowiskach, w 

tym w rezerwacie ornitologicznym „Jeleniak – Mikuliny”. Do innych rzadkich ptaków 

gniazdujących w Lasach Lublinieckich należą  bociany czarne, zimorodki, dudki, dzięcioły, 

bażanty, kruki, pustułki, kanie rude i rybołowy. Znajduje się tu także jedyne na Górnym 

Śląsku miejsce lęgowe orła bielika. Gromada gadów reprezentowana jest przez trzy typy 

jaszczurek: zwinkę i żyworodkę oraz padalca - jedyną beznogą jaszczurkę. Ponadto można 

zobaczyć tu licznego zaskrońca oraz żmiję zygzakowatą. Wyjątkowo cennym było 

zaobserwowanie pod koniec lat 90 – tych XX wieku dwóch stanowisk występowania żółwia 

błotnego. Z płazów na uwagę zasługuje kumak nizinny, gatunek skrajnie zagrożony 

wyginięciem. Spośród skorupiaków - raki. Zwierzęta te są bardzo ważnymi bioindykatorami. 

Ich pojawienie się, po wielu latach nieobecności świadczy  dobitnie o poprawie stanu 

środowiska Lasów Lublinieckich. W rzekach i stawach stwierdzono występowanie około 20 

gatunków ryb. Najliczniejsze z nich to karasie, ślizy, liny, karpie i szczupaki. Większość z 

nich jest hodowana tutaj w celach gospodarczych. 

 

6. Walory antropogeniczne 

 

Do walorów antropogenicznych (kulturowych) obszaru, na terenie którego położone 

są Lasy Lublinieckie, zaliczają się drewniane kościoły w Koszęcinie, Sadowiu, Cieszowej, 

Bruśku, Miasteczku Śląskim i Woźnikach. Wszystkie one leżą na Szlaku Architektury 

Drewnianej Województwa Śląskiego. Zabytki architektury świeckiej to z kolei liczne zamki i 

pałace. Najcenniejszy zespół pałacowo-zamkowy znajdował się w Świerklańcu i stanowił 

rodową siedzibę Donnersmarcków. Niestety obiekt nie zachował się do naszych czasów. W 

 

15 Tyrol Czesław, 2006,  W leśnej dolinie Małej Panwi. Przewodnik przyrodniczo-kulturowy po 
Lasach Tarnogórsko-Lublinieckich, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Śląskie 
Centrum Edukacji Regionalnej, Koszęcin. 



Świerklańcu jedyną pozostałością świadczącą o potędze tego rodu jest Pałac Kawalera16. Inne 

pałace związane z rodem Donnesrsmarcków znajdują się w Brynku oraz w Nakle Śląskim. W 

Lublińcu na skraju znajduje się odrestaurowany w 2010 r. zamek książąt opolskich, w którym 

mieści się obecnie hotel. W Krupskim Młynie na Małej Panwi znajduje się zabytek techniki – 

most wiszący z 1930 roku. Miłośników techniki i przemysłu przyciąga również nieczynna 

kopalnia srebra położona pomiędzy Miasteczkiem Śląskim a Bibielą. W Boruszowicach, w 

gminie Tworóg, cenny z kolei jest budynek dawnej papierni z 1896 r. Rzeki Mała Panew i 

Leśnica były dobrymi miejscami do budowania młynów wodnych. Trzy spośród 

zachowanych tego typu obiektów znajdują się w Żędowicach, wśród nich młyn „Thiel” na 

życzenie udostępniany do zwiedzania. Na Leśnicy dotrwał do współczesności Młyn Anny. 

Instytucją kultury, która w wyjątkowy sposób przyczynia się do promocji regionu jest 

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Mający swą siedzibę w koszęcińskim pałacu 

zespół, już od ponad 50 lat aktywnie uczestniczy w życiu miejscowości i regionu, 

rozsławiając przy tym jego dobre imię daleko poza granicę Koszęcina. 

 

7. Formy ochrony przyrody 

 

W skład systemu powierzchniowych form ochrony przyrody Lasów Lublinieckich 

wchodzą: park krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”, 2 rezerwaty przyrody (Jeleniak-

Mikuliny oraz Góra Grojec), 22 użytki ekologiczne i 170 pomników przyrody. Obszary 

Lasów położone w województwie opolskim  wchodzą ponadto w skład obszaru chronionego 

krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, a „Pasieki” pomiędzy Miasteczkiem Śląskim a 

Sośnicą tworzą zespół przyrodniczo-krajobrazowy. „Bagno Bruch w okolicach Pyrzowic” 

oraz „Dolina Małej Panwi” zostały pozytywnie zaopiniowane do włączenia w europejską sieć 

Natura 2000. 

 

8. Turystyka i rekreacja 

 

Lasy Lublinieckie jako obszar leżący w strefie podmiejskiej konurbacji katowickiej, 

cechujący się dużym natężeniem wypoczynku jednodniowego, nie dysponuje bogatym 

zapleczem noclegowym. Wśród zbiorowego zakwaterowania dominują ośrodki 

wypoczynkowe składające się z zespołu domków turystycznych. W latach PRL-u należały 

 

16 Emmerling Danuta (red.), 1999, Górnośląskie zamki i pałace. Województwo śląskie ADAN. 



one do zakładów przemysłowych, obecnie są w większości sprywatyzowane bądź 

skomunalizowane. Ośrodki takie znajdują się w Koszęcinie, Posmyku, przy zalewie Chechło-

Nakło, Zielonej, Śliwie, Siewierzu-Warężnie, Rogoźniku, Tworogu, Boguchwałowicach. W 

ostatnim dziesięcioleciu zauważalna jest tendencja do otwierania  nowych obiektów 

hotelarskich o podwyższonym standardzie (Przykłady: „Podkowa” w Siewierzu, „Zamek 

Lubliniec”). Pozostałe hotele na obszarze Lasów to „Pałac Kawalera” w Świerklańcu oraz 

„Młyn” w Krupskim Młynie. Do innych obiektów noclegowych należą: motele i zajazdy 

(Brynek, Tworóg, Kalety, Pietraszów, Woźniki, Lubliniec-Kokotek),  gospodarstwa 

agroturystyczne (Kalety, Koszęcin, Piłka, Posmyk, Sadów). Liczba ogólnodostępnych 

obiektów noclegowych zinwentaryzowana w Lasach Lublinieckich wynosi 26, 

dysponującymi 1790 miejscami noclegowymi, z czego 450 na polu biwakowym. 

Wypoczynek w drugich domach jest jednym z podstawowych typów spędzania czasu 

wolnego na obszarze Lasów Lublinieckich. Ten typ zagospodarowania turystycznego 

obserwowany jest niemal w każdej miejscowości. Największe obszary koncentracji drugich 

domów występują w: okolicach jeziora Chechło-Nakło (ok. 300 obiektów), wzdłuż dolnego 

biegu rzeki Leśnica pomiędzy Piłką a Pustą Kuźnicą (ok. 170), w Śliwie (80), Bruśku (ok. 

100). Mniejsze zgrupowania domów letniskowych zlokalizowane są także w: Pniowcu, 

Boruszowicach, Sośnicy i Zielonej. Łączna liczba drugich domów na obszarze objętym 

opracowaniem szacowana jest przez autora na około 1000. Dominują tutaj drewniane domy 

letnie o powierzchni do 50 m², na działkach do 5 a. Domy murowane całoroczne, na dużych 

działkach, powyżej 10 a należą do rzadkości. 

Przez obszar Lasów Lublinieckich, w granicach administracyjnych powiatu 

lublinieckiego, przebiegają dwa szlaki wytyczone przez PTTK. Są to: żółty Szlak Pomników 

Przyrody oraz zielony Szlak Powstań Śląskich. Przez południową część Lasów - przez powiat 

tarnogórski przebiegają następujące szlaki turystyczne: Szlak Stulecia Turystyki, Szlak 

Tysiąclecia, Szlak Gwarków Tarnogórskich, Szlak Świerklaniecki oraz szlaki: Nakielski i 

Segiecki. Lasy Lublinieckie to także duża liczba tras rowerowych oraz ścieżek 

dydaktycznych, których szczególnie dużo powstaje w ostatnim czasie. Problemem jest 

niedopracowana kwestia numeracji tras oraz ich oznakowania. 

Wśród form turystyki i rekreacji na analizowanym obszarze największe znaczenie 

odgrywa turystyka wypoczynkowa. Jest to zjawisko typowe dla stref podmiejskich (Faracik 

2004). Inne formy turystyki i rekreacji Lasów Lublinieckich to turystyka poznawcza, w skład 

której wchodzi turystyka przyrodnicza, kulturowa i krajoznawcza oraz turystyka 

kwalifikowana (głównie turystyka piesza i rowerowa). Stosunkowo nowo obserwowaną 



formą turystyki kwalifikowanej w Lasach Lublinieckich jest jeździectwo, pomimo braku 

szlaków konnych. 

Spośród form rekreacji i turystyki kwalifikowanej charakterystyczne dla Lasów 

Lublinieckich są: grzybobranie, łowiectwo i wędkarstwo. Szczególnie bogate w grzyby są 

lasy w okolicach Koszęcina oraz Solarni, gdzie najczęściej spotkać można podgrzybki, 

koźlarze kanie czubajki, opieńki miodowe oraz prawdziwki. Odnośnie łowiectwa to działa tu 

6 kół łowieckich, wśród nich: „Orzeł” Tarnowskie Góry, „Sokół” Lubliniec, „Łoś” Bytom, 

„Bór” Wrocław. Wędkarstwo jest na analizowanym obszarze popularne z uwagi na ilość 

zbiorników wodnych. Najwięcej stawów rybnych mieści się w przysiółku Zagłówek w 

Lublińcu. Oprócz tego, popularnym celem wędkarzy są stawy w Posmyku i Kokotku, 

Zielonej oraz Chechło-Nakło. 
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dr Krystian Węgrzynek 

Literatura 1945-1989 

 

Ramy czasowe 

wynikające z wykorzystania 

cezur historycznych pozwalają 

zamknąć syntezę literatury 

pięknej województwa śląskiego 

w okresie Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, 

natomiast zmieniające się 

granice administracyjne 

utrudniają precyzyjne 

zdefiniowanie obszaru opisu. W 

odniesieniu do życia społeczno-

kulturalnego województwa 

śląskiego funkcjonuje  jednak  

zastosowany przez Stanisława 

Berezowskiego1, a 

spopularyzowany przez Gustawa 

Morcinka2 podział na: Śląsk 

Czarny (okręg przemysłowy), Biały (okolice Lublińca) i Zielony (Pszczyna, Cieszyńskie). 

Punktem centralnym na mapie tego obszaru  są  Katowice, będące nie tylko stolicą Śląska 

Czarnego, ale także całego opisywanego obszaru. Polityka komunistycznych władz, 

zmierzająca do desilesianizacji regionu3 oraz do dezintegracji terytorialnej historycznego 

Górnego Śląska („Opolszczyzna”, „Podbeskidzie)” ukształtowała monoetniczny model 

kultury i wyrastającą z niej literacką wizję świata. 

 

1 S. Berezowski, Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim, Katowice 1937, 
s.36-44. 
2 G. Morcinek, Pokład Joanny, Katowice 1971, s.255. 
3 M. Smolorz, Śląsk wymyślony, Katowice 2012, s.248- 257. Przez to określenie autor rozumie 
„proces sterowanego wykorzenienia społeczności zamieszkującej dany obszar ze śląskiej tożsamości, 
oraz administracyjne i polityczne wyłączanie tego obszaru ze śląskiej strefy kulturowej, a nawet 
geograficznego Śląska”(Pokład Joanny, s. 248). 

Gustaw Morcinek 



Termin „literatura śląska” stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do obszaru 

całego historycznego Śląska – w tym kontekście pojawia się  w  monumentalnej monografii 

Arno Lubosa „Geschichte der Literatur Schlesiens”4, a po 1989 roku w tym znaczeniu 

używają go także polscy literaturoznawcy5. Wcześniej w terminologii historycznoliterackiej 

stosuje się określenia: „literatura na Śląsku” czy też „piśmiennictwo na Śląsku 

Cieszyńskim”6. W odniesieniu do obszarów historycznie niezwiązanych ze Śląskiem 

funkcjonują pojęcia „literaturaZiemi Częstochowskiej” czy „literatura Zagłębia 

Dąbrowskiego”7. Przedmiotem opisu będą wszystkie wymienione tu regiony. 

Bezpośredni wpływ na formowanie życia literackiego w tej części Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, jak i całym kraju, poza czynnikami geograficzno-politycznymi 

miał przede wszystkim program realizmu socjalistycznego. Doktryna Maksyma Gorkiego i 

ukształtowane w jej duchu dzieła, przede wszystkim literackie (m.in. typy powieści: 

produkcyjna, dyrektorska, milicyjna), była realizowana w ramach przyjętej przez PZPR 

strategii finansowania artystycznych inicjatyw i nagradzania realizujących te dyrektywy 

twórców. Rytm życia literackiego wyznaczały społeczno-polityczne przełomy (1956, 1968, 

1980), które stanowią kryterium podziału tej epoki na podokresy. 

 

1. Literatura na Śląsku Czarnym 

 

1.1. Życie literackie w powojennych Katowicach 

 

Twórcami katowickiego środowiska literackiego byli członkowie przedwojennej 

Grupy Fantana: Zdzisław Hierowski, Wilhelm Szewczyk, Edmund Osmańczyk i Jan 

 

4 A. Lubos, Geschichte der Literatur Schlesiens, München  1974, Bd. 3. 
5 J. Lyszczyna, Język polski w literaturze na Śląsku do 1945 roku, w: Śląsk w polsko-niemieckiej i 
europejskiej wspólnocie interesów. Publikacja pokonferencyjna. Gliwice-Opole 2008, s. 88; J. 
Lyszczyna, Czy istnieje literatura śląska? „Fabryka Silesia” 2012, nr 1, s. 48. Por.także: J. Malicki, 
Problemy śląskiej syntezy historycznoliterackiej. Wprowadzenie do dyskusji, w: Metodologiczne 
aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych, red. J. Malicki, E. Gondek. Katowice 1989; Z. 
Kadłubek, Silezjologia jako obietnica, w: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów 
filologicznych, red. K. Kossakowska-Jarosz, M. Iżykowska. Opole 2011; K. Kossakowska-Jarosz., 
Historia rodzimego piśmiennictwa na Górnym Śląsku w perspektywie kulturowej, w: Nowy 
regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, 
E. Rybicka. Kraków 2012, t. 1. 
6 Zob. np. J. Zaremba, Polska literatura na Śląsku, Katowice 1971; L. Brożek, Piśmiennictwo na 
Śląsku Cieszyńskim, w: Pisarze śląscy XIX i XX wieku, red. Z. Hierowski, Wrocław 1963; A. 
Lisińska-Tokarska, Opolszczyzna w literaturze pięknej, Opole 1976. 
7 J. Mikołajtis, Historia literatury Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa 1982; J. Pierzchała, Legenda 
Zagłębia, Katowice 1971, s. 194-294. 



Baranowicz. Już wiosną 1945 roku powstały słuchowiska dla regionalnej rozgłośni Polskiego 

Radia autorstwa Edmunda Osmańczyka, Wilhelma Szewczyka, Aleksandra Baumgardtena, 

Pawła Kubisza. W tym samym roku uformowany został Oddział Związku Zawodowego 

Literatów Polskich, na którego czele stanął Zdzisław Hierowski oraz wznowił działalność 

Instytut Śląski pod kierownictwem swojego przedwojennego dyrektora Romana Lutmana. 

Właśnie Instytut wydał pierwsze książki śląskich literatów: zbiory wierszy Wilhelma 

Szewczyka („Posągi”, 1945), Edmunda Osmańczyka („Walka jest zwycięska”, 1945) oraz 

dramat Kazimierza Gołby („Lompa” - premiera 1945, druk 1947). Ten ostatni utwór był 

jednym z pierwszych tekstów wystawionych w Teatrze im. S. Wyspiańskiego. Pierwszą 

powojenną premierą była „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii Wilama Horzycy, z 

Karolem Adwentowiczem w roli Raptusiewicza. Jednak Horzyca i Adwentowicz ustąpili, gdy 

do Katowic przyjechał cały zespół Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego ze Lwowa 

wraz z dyrektorem Bronisławem Dąbrowskim i już 6 października tego roku przygotował 

premierę „Wesela”. Od tej chwili główna scena regionu nosi nazwę Teatr Śląski im. S. 

Wyspiańskiego. 

Bezpośrednio po wojnie Katowice stały się przystanią dla wielu artystów, którzy w 

późniejszym okresie odegrali ważną rolę w życiu literackim całego województwa. Wraz ze 

lwowskimi aktorami zjechali na Śląsk Aleksander Baumgardten i Jan Brzoza. Z Katowicami 

swoje losy związali artyści z cieszyńskiego: Paweł Kubisz, który włączył się do prac oddziału 

ZZLP oraz Paweł Hulka-Laskowski, który na łamach „Trybuny Robotniczej” drukował swoje 

wspomnienia, wydane później pod tytułem "Księżyc nad Cieszynem" (1946). W rok po 

zakończeniu wojny przyjechali do Katowic Stanisław Ligoń i Gustaw Morcinek. Pierwszy 

wrócił do Radia Katowice, gdzie prowadził audycje „U Karliczka brzmi pieśniczka” oraz 

„Przy sobocie po robocie”. Drugi, po niechlubnym firmowaniu swoim nazwiskiem zmiany 

nazwy miasta na Stalinogród (1953), wycofał się z uczestnictwa w życiu literackim stolicy 

regionu. 

Jeszcze w 1945 roku ukazały się na rynku ważne literackie periodyki: Instytut Śląski 

ponownie zaczął wydawać „Zaranie Śląskie”, a Spółdzielnia  Wydawnicza „Czytelnik” – 

tygodnik „Odra”. Na krótko pojawiło się znane przed wojną pismo satyryczne „Kocynder”. 

Józef Nacht-Prutkowski, który został redaktorem naczelnym, nie był jednak w stanie 

dorównać  Stanisławowi Ligoniowi. Nie pomogły także teksty Wilhelma Szewczyka, 

kryjącego się pod pseudonimem „Hanys z Kocyndra”.  

Najważniejszym periodykiem na początku okresu powojennego była „Odra. Pismo 

Literacko – Społeczne” (1945-1950). Na jej czele stali Wilhelm Szewczyk, Zdzisław 



Hierowski, Jan Baranowicz, August Grodzicki i Wojciech Żukrowski. Głównym zadaniem 

pisma było propagowanie idei Ziem Odzyskanych oraz ich integracja  z resztą kraju. Idee 

„odniemczenia”, „repolonizacji” oraz „powrotu do prastarych ziem piastowskich” znajdowały 

swoje  odzwierciedlenie w publicystyce Zdzisława Hierowskiego (cykl „O program 

kulturalny Ziem Odzyskanych”) i Wilhelma Szewczyka (felietony z serii „Co robią 

Niemcy?”) oraz w strategii przyznawania nagród literackich tygodnika. Laureatami byli m.in.: 

Antoni Gołubiew za powieść „Bolesław Chrobry”, Edmund Osmańczyk za cykl felietonów 

„Sprawy Polaków” czy Władysław Ogrodziński za serię reportaży „Ziemia odnalezionych 

przeznaczeń”. Jak wynika z analizy dokumentów IPN przeprowadzonej przez Krystynę 

Heskę-Kwaśniewicz, środowisko skupione wokół  miesięcznika było inwigilowane  przez 

Andrzeja Wydrzyńskiego, znanego pisarza, wziętego dramaturga, kierownika literackiego 

Teatru Śląskiego8. Badaczka właśnie w atmosferze permanentnej inwigilacji (takiej był 

poddany np. Zdzisław Hierowski) upatruje przyczyn słabości powstającej tu literatury 

„tworzonej w duchu realizmu socjalistycznego” w całym okresie Polski Ludowej9. 

Mimo scentralizowanej polityki władz w krajobrazie kulturalnym miasta istniały dwa 

zjawiska zdecydowanie odrębne: pod koniec 1945 roku działał w Katowicach  prywatny salon 

literacki Stefanii Czajki, zaś na rynku wydawniczym pozostało jedno wydawnictwo 

nieuspołecznione - katolicka Księgarnia św. Jacka.   

 

1.2. Literatura w  1945-1956 

 

Twórczość literacka okresu powojennego to wyraźnie dwa kręgi tematyczne – 

rozliczenie z okresem wojny i okupacji oraz  socrealistyczny opis odbudowującej się Polski. 

Problematyka pierwszego kręgu znalazła swoje literackie odzwierciedlenie w takich dziełach 

jak „Noc” Wilhelma Szewczyka (powstałe w 1940), „Śląsk wierny ojczyźnie” Zbyszko 

Bednorza (powstałe w 1943), „Listy spod morwy” (1945) i „Listy z mojego Rzymu” (1946) 

Gustawa Morcinka, „Wieża spadochronowa” Kazimierza Gołby (1947). Poemat Szewczyka 

jest lirycznym świadectwem cierpień i ofiar mieszkańców włączonego do III Rzeszy Śląska. 

Tekst Bednorza to esej historyczny, wyjaśniający skomplikowane losy tej dzielnicy Polski, 

rozpoczynający się od pisanego gwarą wiersza śląskiego Kolumba, Józefa Ryszki, „My 

Ślązoki”. Historia obrony Katowic we wrześniu 1939, opisana w powieści Kazimierza Gołby, 

 

8 K. Heska, Taki to mroczny czas, Katowice 2004, s. 111. 
(http://www.sbc.org.pl/Content/67447/taki_to_mroczny_czas.pdf) 
9 Tamże, s. 133. 



eksponuje słynny epizod obrony katowickiej wieży spadochronowej. Z jednej strony wpisuje 

się ona w wielką tradycję romantycznej martyrologii, z drugiej staje się przyczynkiem do 

badań historycznych, które nie potwierdzają wszystkich faktów przedstawionych przez 

pisarza10. 

Treść  powojennych utworów wynikała przede wszystkim z osobistych doświadczeń 

pisarzy. Morcinek przeszło pięć lat był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych 

Dachau i Sachsenhausen. Wspomnienia i refleksje związane z tym okresem zawarł w 

autobiograficznych esejach, utrzymanych w duchu katolickiej religijności. Charakterystyczny 

jest zwłaszcza topos Wiecznego Miasta, który wiele razy pojawia się w literaturze śląskiej, a 

w dziele skoczowskiego pisarza staje się synonimem duchowego odrodzenia człowieka 

ocalonego. 

Lata pięćdziesiąte to okres realizowania założeń programu Maksyma Gorkiego w 

artystycznej praktyce. Śląskie miasto i jego robotnik zostały wykreowane na symbole nowej, 

socjalistycznej rzeczywistości: 

 
Prędzej, górniku, głębiej górniku, 
Węgla pokłady rąb  
(…) 
 
Pod twym oskardem padł kapitalizm, 
Nadszedł wolności czas 
(…) 
 
Zabrze na przedzie, prowadzi Zabrze 
W socjalistyczną dal11 

 
Typowe powieści produkcyjne piszą uznani twórcy literatury międzywojennej: 

Wilhelm Szewczyk („Kleszcze”, 1951; „Czarne słońce”, 1953)  i Gustaw  Morcinek (np. 

„Pokład Joanny”, 1950; „Ondraszek”, 1953; „Wskrzeszenie Herminy”, 1956; „Victoria”, 

1959). Morcinkowi w dwóch pierwszych książkach udaje się wyjść poza programowy 

schematyzm: „Pokład Joanny” to historia górniczego pokładu, z nawiązaniem w tytule do 

Joanny Schaffgotsch von Schomberg-Godulla z domu Gryzik, Śląskiego Kopciuszka; 

„Ondraszek” to opis losów słynnego rozbójnika z Beskidu Morawsko-Śląskiego, tu 

spolonizowanego i zrewolucjonizowanego. Zupełnie odrębnym, acz istotnym zjawiskiem w 

życiu kulturalnym Katowic, jest działalność malarzy nieprofesjonalnych określanych jako 

Grupa Janowska, wypowiadających się także w dziełach literackich (np. zapiski i wiersze 

 

10 G. Bębnik, Katowice we wrześniu 1939, Katowice 2006; K. Heska-Kwaśniewicz, Posłowie, w: K. 
Gołba: Wieża spadochronowa, Katowice 2014, s. 191-223. 
11 W. Broniewski, Zabrze W: tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1962, s. 289. 



Erwina Sówki, ilustracje Teofila Ociepki do baśni Morcinka). Grupa mająca swe korzenie w 

okresie przedwojennym działała od 1945 roku, ale dopiero czasy odwilży pozwoliły jej wyjść 

z ukrycia. 

 

1.3. Literatura przełomu 1956 

 

Przemiany roku 1956 symbolizuje ukazanie się nowego pisma noszącego taki właśnie 

tytuł. Wprawdzie żywot pisma był krótki (1956-1957), ale stało się ono oknem na świat dla 

Katowic. Na łamach „Przemian” drukowano fragmenty tekstów Alberta Camusa, Samuela 

Becketta, nowe przekłady Wiliama Butlera Yeatsa czy emigracyjne wiersze Stanisława 

Balińskiego; pisano o nowej gwieździe polskiego teatru – Tadeuszu Kantorze. Z tygodnikiem 

związana była grupa poetycka Domino, którą tworzyli Krystyna Broll-Jarecka, Tadeusz 

Kijonka, Czesław Slezák i Stanisław Horak. Kijonka opublikował tu wiersz zatytułowany 

„Węgrom”, a Bolesław Lubosz  „Rapsod o śląskim wrześniu”. Teksty publicystyczne miały 

charakter rozrachunkowy – Marian Niewiarowski ujawniał nieprawidłowości w przemyśle 

górniczym („Kto siedzi górnikowi na karku”), a  Stanisław Broszkiewicz opisywał konflikty 

autochtoni – przyjezdni („Krew i prawo”). Symboliczną metamorfozę  miasta zaakcentowała 

redakcja (która rozpoczynała działalność jeszcze w Stalinogrodzie,) zamieszczając w nr. 3 

tekst pt.: „Pięknie witamy w Katowicach”. 

Prekursorami  przemian, także jeszcze w Stalinogrodzie, była inspirująca m.in. poetów 

Domina grupa plastyczna ST-53, zrzeszająca studentów katowickiej filii ASP - Konrada 

Swinarskiego, Waldemara Świerzego, Hilarego Krzysztofiaka. Z tą grupą związani byli też 

studenci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej: Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki. 

Charakterystyczną ewolucję przechodzi pisarstwo Morcinka – jego późne  powieści, 

takie jak chociażby „Czarna Julka” (1959; fragmenty na łamach „Przemian”) czy „Siedem 

zegarków kopidoła Joachima Rybki” (1960), odchodzą od poetyki socrealistycznej, a 

zmierzają w stronę  powieści pikarejskiej. Większą uwagę poświęca też skoczowski prozaik 

literackiemu opracowywaniu ludowych podań („Jak górnik Bulandra diabła oszukał”, 1958). 

Ważnym wydarzeniem okresu było także powstanie Wydawnictwa "Śląsk", które 

wyłoniło się z komórki  przy Wydawnictwie Górniczo-Hutniczym. „Śląsk” od 1954 roku stał  

się  jedną z największych oficyn w kraju, a dla zdecydowanej większości wymienionych tu 

autorów, oficyną najważniejszą. Na uwagę zasługują takie serie wydawnicze jak: biograficzna 

(Z medalionem), krytycznoliteracka (Ze spinaczem), czy Biblioteka Pisarzy Czeskich i 

Słowackich (przekłady Zdzisława Hierowskiego).W 1962 roku pojawia się nowe pismo 



społeczno-kulturalne „Poglądy”, w którym poza tekstami realizującymi program partii 

ukazują się czasami artykuły przedstawiające różnorodność historycznego Śląska (np. cykl 

„Współcześni pisarze łużyccy”). Olbrzymim sukcesem wydawniczym "Śląska" było wydanie 

popularnej w całej Polsce serii powieści dla młodzieży autorstwa Alfreda Szklarskiego 

(redaktora w Wydawnictwie) o przygodach Tomka Wilmowskiego, nastolatka pochodzącego 

ze znajdującej się pod zaborem rosyjskim Warszawy. Pierwszy tom z tej serii, która dla wielu 

czytelników była szansą na poznanie niedostępnych egzotycznych krajów, ukazał się w 1957 

roku („Tomek w krainie kangurów”). 

Powrót do kursu socrealistycznego nastąpił w ciągu kilku następnych lat. 

Najwyraźniej uwidocznił się on w wystąpieniu Wilhelma Szewczyka na XII Zjeździe 

Związku Literatów Polskich w Katowicach (1961), gdzie wzywał do „zacieśnienia związku 

między środowiskiem literackim a potężnymi w naszym kraju środowiskami robotniczymi” 

oraz do „artystycznego oddania trudu i wysiłku mas robotniczych, budujących 

socjalizm”12.Efektem tych postulatów są powieści podobne formalnie do socrealistycznych 

produkcyjniaków, natomiast rozbudowane fabularnie - poszerza się grono  bohaterów, obok 

górników pojawiają się sztygarzy i dyrektorzy, którzy muszą zadbać o odpowiedni poziom 

wydobycia. Najbardziej charakterystyczne przykłady powieści dyrektorskiej to: „Czarne i 

białe pióropusze” Albina Siekierskiego (1965), „Urodzeni w dymach” Leona Wantuły (1965), 

„Dzień z nocą na trzy podzielony” Jana Pierzchały (1964), „Górniczy zakon” Gustawa 

Morcinka (1964) czy „Cena ciszy” Stanisława Horaka (1980). Coraz większą popularność 

zdobywa też powieść milicyjna, łącząca sensacyjną fabułę z realiami gomułkowszczyzny. 

Jednym z reprezentantów tego nurtu jest Andrzej Wydrzyński (m. in. „Czas zatrzymuje się 

dla umarłych” zekranizowany przez Sylwestra Chęcińskiego).  

Zdaniem Arno Lubosa jednoznaczności pozbawiona jest „polimorficzna” poezja tego 

okresu, która, próbując uciec od nakazów agitacji, zwraca się w kierunku liryki pejzażowej i 

nie stroni od poetyckiego eksperymentu (np. „Z ziemi cudzej” Władysława Bochenka, 1965; 

„Gwiazda Dawida” Czesława Slezáka, 1961; „Milczenie węgla” Bolesława Lubosza, 1962)13. 

W liryce Bochenka wspomnienia z czasów, gdy przebywał na paryskim bruku przeplatają się 

z obrazami ogromniejących hałd i górniczych kolonii (np. wiersz „Ducasse na kolonii 

górniczej”). W poezji Lubosza ten sam krajobraz wzbogacony zostaje poprzez odniesienia do 

kulturowej tradycji (Diogenes, J. S. Bach, Michał Anioł, O. Wilde). W przypadku tomiku 

 

12 M. Fazan, W. Nawrocki, Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967, Katowice 1969, s. 
70. 
13 A. Lubos, Geschichte der Literatur Schlesiens, München 1974, Bd. 3, s. 557. 



Slezáka poszerzeniem perspektywy jest zwrócenie się ku tradycji żydowskiej i poetyckie 

złożenie hołdu ofiarom Holocaustu. 

Czasy powojenne to także czas dyskusji nad kształtem literatury regionalnej. 

Najważniejsze postulaty sformułował Zdzisław Hierowski, który zauważył, iż już  

międzywojenna literatura śląska dążyła w kierunku powierzchowności i manieryzmu14. 

Schematyczność ujęcia widoczna jest także, jego zdaniem, w literaturze po 1945 roku – 

autentyczny, pogłębiony regionalizm wypierany jest przez regionalizm koniunkturalny na 

usługach narzuconego programu. Te zjawiska są szczególnie widoczne w tekstach 

podejmujących tematy historyczne, przede wszystkim okres powstań śląskich, a także czasy II 

wojny światowej. Uproszczenia historyczne, podporządkowane z góry ustalonej tezie, 

powodowały utrwalenie czarno-białego obrazu tych skomplikowanych wydarzeń. 

Jednocześnie pisarze starali się sięgać po różne konwencje literackie, by przedstawić 

wydarzenia z lat 1919-1922 w sposób przekonujący i dla czytelnika interesujący. Są to zatem 

pełne patosu liryki Zbyszko Bednorza i Jana Baranowicza, teksty o charakterze 

autobiograficznym („Pod Górą św. Anny” Anzelma Gorywody, 1947), powieści przygodowe 

(„Pogodne noce” Wilhelma Szewczyka, 1955), sztuki teatralne („Nie chcemy koron złotych 

śmieci” Bolesława Lubosza, druk 1970). Powstania śląskie są jednym z ważniejszych 

tematów twórczości Albina Siekierskiego. Polemizował w nich z dotychczasowym modelem 

prozy (Morcinek, Szewczyk, Baumgardten) - wprowadził więcej postaci historycznych, na 

dalszy plan przesuwając bohatera ludowego. Na uwagę, ze względu na próbę ukazania postaci 

Wojciecha Korfantego, zasługują dwie powieści: „Ku górze nad rzeką” (1971) oraz „Nastaje 

zmierzch” (1987). Z próby czasu wyszedł zwycięsko najwyrazistszy artystycznie przekaz – 

film Kazimierza Kutza „Sól ziemi czarnej” (1970). 

Pogłębiony obraz historyczny regionu w XIX wieku udało się także stworzyć Marii 

Klimas Błahutowej w powieści „Siedem krów tłustych” (1962). Losy Michała Jankowskiego, 

uczestnika powstania listopadowego i Wiosny Ludów, ukazane są na tle gwałtownie 

rozwijającego się przemysłu wydobywczego. W powieści znajdują się literackie portrety 

pionierów śląskiej industrializacji, Karola Goduli i Franza Wincklera. 

 

 

14 Z. Hierowski, 25 lat literatury na Śląsku: 1920-1945, Katowice 1947, s. 46-48. 



 

1.4. Nowa Fala i czasy Katangi 

 

Rok 1968 był ważną 

cezurą w życiu społeczno-

kulturalnym regionu. Złożyło 

się na to kilka wydarzeń. 

Zmarła Zofia Kossak, „matka 

chrzestna Gustawa Morcinka” 

(zmarł pięć lat wcześniej), która 

konsekwentnie realizowała w 

swoich dziełach ideę 

integrowania Górnego Śląska z 

Polską. Powstał w końcu 

Uniwersytet Śląski (1968), o co 

bezskutecznie lokalne elity 

zabiegały od czasów 

międzywojennych. Do 

matecznika wrócił Kazimierz 

Kutz i stworzył swoją śląską 

trylogię („Sól ziemi czarnej”, 

„Perła w koronie”, „Paciorki 

jednego różańca”), zostając kierownikiem artystycznym nowego zespołu filmowego – Silesia 

(1972-1983). Henryk Waniek założył Oneiron, Ligę Spostrzeżeń Duchowych (1967-1978), 

grupę plastyczną nawiązującą do tradycji śląskich mistyków oraz kultury Orientu. Na 

lokalnym Parnasie pojawili się w tym czasie  nowi artyści: Feliks Netz, poeta, pisarz, tłumacz 

i publicysta; Rafał Wojaczek, „poeta przeklęty”, niezwykła, tragiczna osobowość  oraz – 

nieco później – zaintrygowani tym legendarnym twórcą poeci: Maciej Szczawiński i Jan 

Paweł Krasnodębski. Działa także grupa poetycka Monada, założona przez Krzysztofa 

Karwata, Piotra Zaczkowskiego i Antoniego Podleśnego. 

Ważnym zjawiskiem w życiu literackim Górnego Śląska po wydarzeniach marca 

1968, wpisującym się w ruch Nowej Fali, było powstanie w Katowicach grupy poetyckiej 

Kontekst (1971-1981). Tworzyli ją absolwenci uniwersytetów w Poznaniu, Toruniu i 

Zofia Kossak Szczucka 



Krakowie: Tadeusz Sławek, Stanisław Piskor, Andrzej Szuba oraz Włodzimierz Paźniewski. 

Kluczowe dla grupy były założenia awangardowe, wywiedzione z takich tendencji w sztuce 

jak futuryzm, kubizm, happening, pop-art, kolaż. Stanisław Piskor, polemizując z hasłami 

etycznej nieufności wobec rzeczywistości formułowanymi przez krakowską grupę Teraz, 

kładł nacisk na budowanie własnego obrazu świata w oparciu o nową, wywiedzioną z plastyki 

estetykę15. Analizując poetykę Nowej Fali, za najbardziej typową dla tego nurtu uznała 

Bożena Tokarz lirykę Andrzeja Szuby16. Artysta debiutował arkuszem poetyckim „Karnet na 

życie” w roku 1976. Interesowała go próba odnalezienia nowych form wypowiedzi, 

koncentrujących się na opisie współczesnej cywilizacji.  

Wielką indywidualnością poetycką przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

był Rafał Wojaczek. Poeta urodził się w Mikołowie, jego ojciec Edward był powstańcem 

śląskim, a brat Andrzej zagrał powstańca w „Soli ziemi czarnej”. Jednak poza wzmiankami w 

krypto-autobiograficznej prozie („Sanatorium”)17, jego twórczość ma charakter bardziej 

uniwersalny, choć nieoderwana jest od realiów tamtego czasu, zamkniętych między 

„pobożnym partyjnym dziennikiem” a „milicyjną pałką”. Liryki Wojaczka nie da się 

analizować w oderwaniu od jego życia, zakończonego samobójczą śmiercią. Legendę poète 

maudit utrwalają: film Lecha Majewskiego z intrygującą kreacją Krzysztofa Siwczyka, 

również świetnego poety, w roli głównej, a także działalność Instytutu Mikołowskiego, 

prowadzonego przez Siwczyka i Macieja Meleckiego.  

Lata siedemdziesiąte to dla regionu czas prosperity, ale i wzmożonej indoktrynacji. 

Środowisku artystycznemu zarzucano zresztą w czasie karnawału Solidarności „nadmierną 

usługowość” wobec władzy oraz „lakierniczy realizm”18. Przyczyniał się do tego obraz Śląska 

jako polskiej Katangi19, rządzonej przez partyjnych kacyków: najpierw Edwarda Gierka, a 

później Zdzisława Grudnia. Literackim zapisem tamtej atmosfery jest „Cysorz” (1988) 

Michała Smolorza, quasi-literacki „pamiętnik kamerdynera” Grudnia wydany początkowo w 

drugim obiegu pod pseudonimem Stefan Szulecki. W tej powieści z kluczem odnaleźć można 

portrety takich ważnych dla województwa postaci, poza wspomnianymi: Gierkiem i 

Grudniem, jak wojewoda Jerzy Ziętek, redaktor naczelny „Trybuny Robotniczej” Maciej 

Szczepański (tu: Barański), dyrektor lokalnego radia Władysław Kubiczek, katowicki biskup 

Herbert Bednorz, rektor UŚL Henryk Rechowicz (Śmiechowicz) czy wpływowy redaktor 

 

15 W. Paźniewski, S. Piskor, T. Sławek, A. Szuba, Spór o poezję, Kraków 1977. 
16 B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990, s. 8. 
17 Zob. R. Wojaczek, Sanatorium, w: tegoż, Utwory zebrane, red. B. Kierc, Wrocław 1976, s. 246. 
18 M. Kisiel, Literatura polska i śląska, „Śląsk” 2000, nr 10,s. 58.  
19 Prowincja Konga, bogata w surowce naturalne, dążącą do autonomii. 



Wilhelm Szewczyk (Stolarczyk). Ze wspomnień „kamerdynera” wyłania się obraz regionu 

zawłaszczonego przez komunistów przybyłych do Katowic z Zagłębia Dąbrowskiego 

(Grudzień, Gierek, Rechowicz), którzy zakłamują historię Śląska, bezpardonowo walczą o 

rząd dusz z Kościołem i budują swoje prywatne imperium za publiczne pieniądze. Do rangi 

symbolu-bastionu dawnej polskości urasta w tym kontekście idea zniszczenia starej kolonii 

górniczej Giszowiec i przemianowanie jej na Osiedle Stanisława Staszica, opowiedziana 

przejmująco przez Kutza w „Paciorkach jednego różańca” (1979). 

 

1.5. Literatura lat osiemdziesiątych 

 

Wydarzeniem, które wpłynęło na postrzeganie ostatniej dekady PRL-u, była krwawa 

pacyfikacja kopalni Wujek. Jeszcze w grudniu 1981 roku powstał wiersz Feliksa Netza 

upamiętniający te wydarzenia: 

 
[…] byłeś tam 
na zrytym śniegu 
i zanim strażnik piekieł warknął: 
przechodzić 
podniosłeś z ziemi śmierć 
jak kromkę chleba […]20  

 
Ostatnia fraza stała się później tytułem filmu Kazimierza Kutza. 

Żadne inne śląskie wydarzenie okresu powojennego nie poruszyło tak mocno artystów 

całego kraju. Wiersze zabitym górnikom poświęcili Anna Kamieńska („Polska Pieta”), 

Stanisław Barańczak („Przywracanie porządku”), Tomasz Jastrun („Ręce”), Jacek 

Kaczmarski („Kołysanka”), Jan Polkowski („Etap”), a także Josif Brodski („Kolęda stanu 

wojennego”). Zareagowali także twórcy lokalni: Tadeusz Kijonka („Pasterka 1981”, „Matka 

górnicza”), Bolesław Lubosz („Z kroniki węglowej”), czy Maciej Bieniasz, profesor 

katowickiej filii ASP („Idą pancry na Wujek”). Poetyka tych utworów oscyluje pomiędzy 

poezją świadectwa a patriotyczną liryką romantyczną21. Wydaje się, że właśnie włączenie 

tego wydarzenia w romantyczną topikę, sprawiło, iż temat śląski stał się tak bardzo polski. 

Maria Janion wpisała w swym eseju górników z Wujka w poczet szlachetnych „polskich 

szaleńców”: 

 
 

20 F. Netz, Dnia siódmego, w: tegoż, Dysharmonia caelestis, Katowice-Warszawa 2004, s. 27. 
21 K. Heska-Kwaśniewicz, Słowo wstępne, w: Zapisani do rachunku krzywd. Tragedia kopalni 
"Wujek" w poezji. Antologia, red. K. Heska-Kwaśniewicz przy współpracy B. Pytlos, Katowice 1993, 
s. 8-9. 



W „wyniosłej godzinie”, jak nazwał chwilę tragiczną Hebbel, Polacy nie uginają się 
przed losem i idą do kresu. Dowody takiej postawy złożyli powstańcy listopadowi i 
styczniowi, obrońcy Westerplatte, powstańcy wileńscy i warszawscy, górnicy z kopalni 
„Wujek”… Wszystkich cechowało tragiczne poczucie honoru w obronie upadającej 
sprawy, której do końca, w obliczu wrogiej przemocy, nie chcieli odstąpić. I to właśnie 
bywa nazwane „polskim szaleństwem”22. 

 

Okres stanu wojennego i następujące po nim lata to czas funkcjonowania dwóch 

obiegów literackich: oficjalnego i podziemnego. W tym pierwszym należy odnotować 

niezwykle ważną książkę Wilhelma Szewczyka „Syndrom śląski” (1986)23. To zbiór esejów, 

ukazujący, zapoznaną w okresie socjalistycznej urawniłowki, różnorodność artystyczną 

całego regionu. Szewczyk rysuje sylwetki nie tylko znane powszechnie (Walenty 

Roździeński, Karol Miarka), nieco zapomniane (Paweł Musioł, Rafał Urban), ale także 

przedstawia polskiemu czytelnikowi twórczość takich twórców jak: „separatysty” Ondry 

Łysohorskiego, świetnego śląskiego prozaika, piszącego w języku niemieckim; Horsta Bienka 

czy autora monumentalnej monografii poświęconej wielojęzycznej literaturze śląskiej – Arno 

Lubosa. Wyobrażenia o śląskiej historii chciał kształtować Albin Siekierski, autor scenariusza 

serialu filmowego „Blisko, coraz bliżej”, który to obraz pojawił się na ekranach polskich 

telewizorów w latach 80-tych. Pełna uproszczeń i ideologicznych treści historia, próbuje 

jednak odbiorcy spoza Śląska ukazać zawiłości śląskich biografii. Już przy okazji 

wcześniejszych tekstów autora Józef Górdziałek pisał, że w sytuacji, gdy Ślązacy emigrowali 

do Niemiec, „literatura kontynuowała dramatyczną mitologię polskości Śląska”24. Tym 

bardziej aktualna jest ta uwaga w odniesieniu do ósmej dekady XX wieku. 

Życie literackie po stanie wojennym znalazło swój azyl w środowisku kościelnym – w 

ramach wieczorów poetyckich, Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, czy imprez Klubów 

Inteligencji Katolickiej. Jedną z organizatorek tego nurtu była legendarna postać śląsko-

dąbrowskiej „Solidarności” - Renata  Zwoźniakowa. Literackim pokłosiem tych działań było 

wydanie antologii poezji religijnej „W ciemnościach słyszę Boga kroki…” (Księgarnia św. 

Jacka, 1986). W jednym tomie znalazły się wiersze tak ważnych śląskich twórców jak: 

laureata „Lauru Beskidzkiego” Mirosława Bochenka, związanego z Istebną Kazimierza 

Węgrzyna, autora piosenek Zespołu Śląsk, Zdzisława Pyzika czy najbardziej znanego 

religijnego poety - ks. Jerzego Szymika. 

 

22 M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989, s. 31. 
23 Po lekturze tej książki Henryk Waniek zweryfikował swój sąd o autorze, uznając, iż mimo 
politycznych uwikłań, „przez długie lata był [on] wizytówką śląskiej literatury”. H. Waniek, Gdzie 
szukać Śląska?, „Śląsk” 2005, nr 11, s. 18. 
24 J. Górdziałek, Kantory graniczne .Eseje, Katowice 2012, s. 11. 



 

Symptomatycznym wydarzeniem, u schyłku komunistycznej epoki, było wejście na ekrany 

polskich kin w 1988 roku filmu „Sławna jak Sarajewo” Janusza Kidawy. Autor m.in. 

„Grzesznego żywota Franciszka Buły” oraz „Anny i wampira” przeniósł na ekran powieść 

Leona Bielasa pod tym samym tytułem. Reżyser budując sowizdrzalski nastrój filmu, trafnie 

oddający ducha śląskiej tradycji plebejskiej, w pewnym stopniu rezygnuje z politycznych 

przesłanek literackiego pierwowzoru – zamiast powszechnej radości mieszkańców wsi 

Konewka z powodu stalingradzkiej victorii (finał powieści) mamy interwencję Najwyższych 

Czynników (Bóg przemawiający po śląsku głosem Franciszka Pieczki), wskrzeszających 

ofiary pacyfikacji wsi. 

 

1.6. Ważne ośrodki literackie poza Katowicami 

 

Mimo iż Katowice były centrum życia kulturalnego, wiele ważnych wydarzeń 

rozgrywało się w innych miastach regionu.  

W Bytomiu, w przedwojennej sali koncertowo-teatralnej (Konzerthaus und 

Stadttheater), działała od 1945 roku Opera Śląska założona przez Adama Didura. 

„Monografię Pół wieku Opery Śląskiej 1945-2000” zredagował jej wieloletni kierownik 

literacki Tadeusz Kijonka. Kontynuację dawnych tradycji widać także w innych 

przedsięwzięciach. Od 1950 roku na Placu Sobieskiego (wcześniej Ernsta Thaelmanna) 

mieści się Muzeum Górnośląskie, działające w miejscu placówki założonej przez 

przedwojenne Beuthener Geschichts- und Museumsverein. Do funkcjonującego tu od 1892 

roku Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego nawiąże później Tadeusz Kijonka, zakładając 

stowarzyszenie pod tą samą nazwą. Z miastem wiążą się legendy o demonicznym duchu 

podziemi Szarleju, które przywołał – za Walentym Roździeńskim – Gustaw Morcinek 

(„Pokład Joanny”). W Bytomiu w latach 1985-1990 działała poetycka grupa Reflektor. Jej 

założyciel, Marcin Hałaś, przypomina o powojennych związkach Bytomia ze Lwowem (np. 

zbiór „Lwowskie adresy, lwowskie muzeum”). 

Gliwice były siedzibą Operetki Śląskiej (od 2001 działa w tym miejscu Gliwicki Teatr 

Muzyczny). Z miastem w okresie powojennym (1949- 1968) związał się Tadeusz Różewicz. 

Poświęcił mu wiersz „Dzień w Gliwicach w roku 1945” (1955) oraz opowiadanie „Niedzielny 

spacer za miasto” (1963). Różewicz związany był także z Teatrem Studentów Politechniki 

Śląskiej (grał w nim  m.in. Wojciech Pszoniak), gdzie odbyły się prapremiery głośnych sztuk 

„Świadkowie albo nasza mała stabilizacja” oraz „Spaghetti i miecz”. Poeta prowadził 



„Dziennik gliwicki”, którego wstrząsające fragmenty, poświęcone Stefanii Różewicz, 

pojawiły się w tomiku „Matka odchodzi” (2000). Krajem lat dziecinnych były Gliwice także 

dla takich artystów jak: Adam Zagajewski, Julian Kornhauser czy Horst Bienek. Zasłużoną 

sławą cieszy się tetralogia piszącego w języku niemieckim Bienka („Pierwsza polka”, 

„Ziemia i ogień”, „Czas bez dzwonów” i „Wrześniowe światło”)25, będąca szeroką panoramą 

życia śląskiej społeczności w czasie II wojny światowej, od tzw. prowokacji gliwickiej po 

wkroczenie Armii Czerwonej. 

W Zabrzu, w dawnym kasynie Huty Donnersmarck, od 1959 roku funkcjonuje Teatr 

Nowy. Tu wystawiano sztuki śląskich autorów Albina Siekierskiego, Stanisława Piskora i 

Stanisława Bieniasza. Ostatni z wymienionych jest najsilniej związany z tym miastem. Tu (w 

Pawłowie, obecnie dzielnicy miasta) się urodził i tu został, po emigracyjnej tułaczce, 

pochowany. Debiutował w 1978 monodramem „Hotel Pod Konfesjonałem”, wystawionym w 

Teatrze Nowym w Zabrzu. Inne jego sztuki („Hałdy” 1979, „Urlop zdrowotny” 1980, 

„Czerwone słoneczko” 1980) prezentowane były także w Teatrze Polskiego Radia oraz w 

Teatrze Telewizji. W 1981 roku wyjechał do Niemiec, gdzie podjął współpracę z Radiem 

Wolna Europa, Instytutem Literackim w Paryżu i Polską Fundacją Kulturalną w Londynie 

(zbiór opowiadań „Ostry dyżur” 1984). Do legendy przeszła realizacja „Starego portfela” w 

Teatrze Telewizji w reżyserii Kazimierza Kutza (1981, emisja-1989). Treścią sztuki są 

dramatyczne losy sztygara Franciszka Szymy, walczącego kiedyś w szeregach powstańców 

śląskich, a później w Armii Krajowej, zmuszonego ze względu na tragiczną sytuację 

materialną do wyjazdu do RFN. Najbardziej rozsławił Zabrze, a w zasadzie jego inną 

dzielnicę, Zaborze, Janosch (właś. Horst Eckert), autor „Cholonka”. Powieść w języku 

niemieckim „Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm” ukazała się w 1970, a w przekładzie 

Leona Bielasa i z przedmową W. Szewczyka w 1975. Akcja tej naturalistycznej tragikomedii 

toczy się w rodzinnym Zaborzu, które ukazane jest jako miejsce wspólnej egzystencji 

polskiej, niemieckiej i żydowskiej biedoty, zmuszonej do dramatycznych wyborów w dobie 

XX-wiecznych totalitaryzmów. 

Najmłodsza śląska scena teatralna powstała w Chorzowie, w miejscu przedwojennego 

Hotelu Graf Reden, w 1985 roku. Na repertuar Teatru Rozrywki składają się przede 

wszystkim musicale, koncerty oraz recitale. Ważną rolę odegrał w latach 70-tych i 80-tych, 

znajdujący się nieopodal Regionalny Ośrodek Studencki Kocynder, gdzie odbywały się 

poetyckie mityngi organizowane przez Krzysztofa Karwata. Z dawnej Królewskiej Huty 

 

25 Polskie tłumaczenia książek ukazywały się w latach 1983-1999, wersje oryginalne w okresie 1975-
1982. 



wywodził się  oryginalny prozaik, Christian Skrzyposzek. Autor  wielkiego artystycznego 

rozliczenia się z okresem komunistycznym  –  „Wolnej Trybuny”, wydanej w Berlinie 

Zachodnim w 1985 roku.  

I wreszcie Śląsk Biały. W Koszęcinie znajduje się zamek rodów: Kochcickich i 

Hohenlohe-Ingelfingen, będący od 1953 roku siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na 

pałacowym dziedzińcu stoi ławeczka, na której „zasiada” twórca i wieloletni kierownik 

zespołu, pochodzący z Zaolzia, Stanisław Hadyna, a w dawnych budynkach folwarcznych 

znajduje się Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza, wybitnego etnografa i folklorysty, 

który opracował m.in. „Śpiewnik pieśni lublinieckich”. W Koszęcinie wzniesiono także 

pomnik Walentego Roździeńskiego, który dzięki opiece i mecenatowi Andrzeja Kochcickiego 

stworzył jedno z największych dzieł literatury śląskiej „Officina Ferraria”. 

 

2. Śląsk Cieszyński (Śląsk Zielony) 

 

Życie kulturalne tej części Śląska nie miało tak scentralizowanego charakteru jak w 

okręgu przemysłowym. W polskiej części ośrodkami życia naukowego i kulturalnego są 

Cieszyn (Teatr im. A. Mickiewicza, Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej, Wydział 

Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, pismo „Głos Ziemi Cieszyńskiej”) oraz, odgrywające 

coraz większą rolę, Bielsko-Biała. Nowo powstałe miasto (1951) buduje nową tożsamość 

regionu. „Kronika Beskidzka”, organ prasowy KP PZPR (1956), zaczęła lansować ideę 

Podbeskidzia, regionu niezależnego od tradycji śląskiej czy małopolskiej i jednocześnie 

integrować dwie społeczności: śląskiego Bielska i małopolskiej Białej. Środowisko 

artystyczne miasta skupiło się wokół: Teatru Polskiego, Teatru Lalek Banialuka oraz Studia 

Filmów Rysunkowych. Najważniejszymi postaciami ówczesnego życia kulturalnego byli: 

kierownik literacki Teatru Polskiego Bolesław Lubosz (1958-1964), Leszek Mech, poeta i 

scenarzysta serii filmów dla dzieci o „Bolku i Lolku” oraz członkowie powstałej w 1958 roku 

grupy poetyckiej Skarabeusz: Mieczysław Stanclik, Andrzej i Bogusław Kiercowie oraz 

Stanisław Gola. Stanclik jest przede wszystkim poetą czerpiącym z tradycji biblijnej (tomik 

„Ikonostas”, 1980), zaś Gola opiewa uroki beskidzkiej natury, szczególnie swojego 

matecznika („Ikony lasu cygańskiego”, 1982). Najbardziej wyrazistym artystą jest Bogusław 

Kierc, poeta, publicysta (wydawca pism R. Wojaczka), aktor związany z Teatrem Polskim we 

Wrocławiu (także pamiętny Krzysztof Cedro z „Popiołów” A. Wajdy). Lirykę poety 



charakteryzuje zmysłowość, erotyzm oraz rytmiczna, melodyjna fraza. Debiutował tomikiem 

„Nagość stokrotna” (1971).  

Twórcą przypominającym przedwojenną przygodę cieszyńskiej awangardy jest Kornel 

Filipowicz. Wydane dopiero po jego śmierci „Opowiadania cieszyńskie” (2000) to zbiór 

krótkich form prozatorskich pisanych przez niego w 2. połowie XX wieku, publikowanych w 

m.in. zbiorach „Profile moich przyjaciół” (1954) czy „Biały ptak” (1960). Wyłania się z nich 

historia rodziny Filipowiczów, którzy uciekając z rodzinnego Tarnopola przed bolszewikami, 

trafili do Cieszyna. Tu spędził dzieciństwo młody Kornel pod okiem profesora 

gimnazjalnego, Juliana Przybosia. Po wojnie wracał nad Olzę wielokrotnie, zazwyczaj z 

towarzyszką swojego życia Wisławą Szymborską. Ostatnie opowiadanie tomu, „Jak 

dmuchawiec”, to portret wiekowego mężczyzny odwiedzającego nieżyjących już przyjaciół 

na cieszyńskim cmentarzu. Właśnie na cieszyńskiej nekropolii pochowano wybitnego 

człowieka teatru Helmuta Kajzara, który urodził się w Bielsku, a dzieciństwo spędził w 

Cieszynie. Kajzar, twórca „teatru meta-codziennego”, swoje projekty dramaturgiczne i 

reżyserskie realizował przede wszystkim w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w Teatrze 

Polskim we Wrocławiu, jednak akcja niektórych jego sztuk („Paternoster”, „Obora”) 

rozgrywa się na Śląsku Cieszyńskim. Organizatorem życia kulturalnego w Cieszynie był 

jeden z twórców ruchu nowofalowego - Jerzy Kronhold. W pierwszej połowie lat 

siedemdziesiątych właśnie z jego inicjatywy nad Olzą odbywały się zjazdy poetyckie grupy 

Teraz. Pod koniec lat osiemdziesiątych Kronhold zorganizował Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny „Na Granicy”. 

Na mapie kulturalnej tej części regionu ważnymi punktami są także: Ustroń, gdzie 

człowiekiem-instytucją był Jan Wantuła, a miejscem artystycznym biesiad jego dom Na 

Gojach; Żywiec, siedziba hołdującej tradycyjnemu regionalizmowi Grupy Literackiej Gronie; 

Skoczów, miejsce zamieszkania Gustawa Morcinka; Górki Wielkie, gdzie po powrocie z 

emigracji w 1957 roku ponownie osiadła Zofia Kossak. Postacią łączącą przedwojenną i 

powojenną tradycję polskiej części Śląska Cieszyńskiego jest na pewno, pisarz ludowy i 

bibliofil, Jan Wantuła. Wydane po wojnie szkice („Książki i ludzie”,1956) przypominają 

m.in. o tradycjach piśmiennictwa ewangelickiego na Śląsku. Ważne książki wspomnieniowe 

publikują wybitni naukowcy, dla których przedwojenny Śląsk Cieszyński był Arkadią ich 

dzieciństwa: Paweł Łysek („Z Istebnej w świat”, 1960), Stanisław Hadyna („Gdzie niebo z 

ziemią graniczy”, 1981) i Jan Szczepański („Korzeniami wrosłem w ziemię”, 1984). 

W nurt życia kulturalnego sterowanego przez władze włączają się osobistości 

literatury międzywojennej Cieszyńskiego. Zofia Kossak wraz z mężem Zygmuntem 



Szatkowskim pozytywnie odpowiadają na propozycję Towarzystwa Rozwoju Ziem 

Zachodnich i tworzą „Troję północy” (1960), historyczną antologię Pomorza Szczecińskiego. 

Z kolei Gustaw Morcinek pisze „Górniczy zakon” (wyd. 1964) i wysyła powieść współczesną 

o tematyce górniczej na konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Górnictwa. O ile Kossak 

w okresie powojennym nie poświęca już tematyce śląskiej swojej głównej pisarskiej uwagi, o 

tyle Morcinek staje się luminarzem kultury regionalnej tego czasu. Największą wartość 

literacką należy przypisać tekstom uwolnionym od doraźnych treści politycznych – literackim 

wersjom legend i baśni wywodzących się ze Śląska Cieszyńskiego o Ondraszku, o morowej 

dziewicy w Cieszynie czy legenda o śpiących rycerzach w Czantorii w jego opracowaniu 

ujęte zostają w specyficzną „groteskowo-satyryczną manierę narracyjną śląskich górników”. 

Przy tym udaje się autorowi skonstruować przekonującą „ludową koncepcję swych postaci”, 

„ludową hierarchię pojęć moralnych”26, a przede wszystkim jędrny, rubaszny język, poddany 

umiarkowanej dialektyzacji. Zresztą stylistyczne mistrzostwo osiągał także Morcinek w 

swoich ekspresjonistycznych opisach pracy górnika czy hutnika już w prozie 

przedwojennej27. Współczesna krytyka widzi dzisiaj w  Morcinku nie tylko piewcę Śląska, ale 

i mistyka- moralistę (książki „obozowe”), psychologa i historiozofa („Siedem zegarków 

kopidoła Joachima Rybki”), znakomitego reportażystę („Śląsk”) czy pedagogicznego 

felietonistę („Gołębie na dachu”)28. 

Część zaolziańska to przede wszystkim Czeski Cieszyn, gdzie wychodzi czasopismo 

„Zwrot” i Jabłonków, miejsce uroczystych obchodów Góralskiego Święta (Gorolski Święto). 

Podobną do Jana Wantuły rolę odgrywał na powojennym  Zaolziu Paweł Kubisz. Po 1945 

roku jest organizatorem życia kulturalnego po lewej stronie Olzy. Zakłada i przewodniczy 

Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (SLA PZKO). W 

latach 1949-1958 redaguje miesięcznik „Zwrot”. Jest też ciągle aktywny twórczo. Pisze 

neoromantyczny dramat „Opowieść wydziedziczonych” (1949) oraz zbiór anegdot i 

ludowych dowcipów „Zaszuwierzóny świat” (wydanie pośmiertne 1972). Autor poetyckiego 

tomiku „Przednówek”, wydanego przed wojną, chwalony przez literacką krytykę za 

oryginalne połączeniu liryzmu i rodzimej gwary, nie osiąga już jednak – zdaniem krytyków – 

poziomu artystycznego sprzed 1945 roku. 

 

26 W. Nawrocki, Posłowie, w: G. Morcinek, Legendy i baśnie, Katowice 1984, s. 308. 
27 E. Sławkowa, O stylistyce Gustawa Morcinka, w: W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy, szkice, 
przyczynki, scenariusz filmowy, red. K. Heska-Kwaśniewicz,  J. Malicki,  Katowice 1992. 
28 Zob. np. Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin, red. J. Lyszczyna i K. Heska-Kwaśniewicz, 
Katowice 2012. 



Kolejną osobistością literatury zaolziańskiej był Henryk Jasiczek, wieloletni 

kierownik SLA PZKO. W pierwszych powojennych utworach jednoznacznie popierał 

przemiany polityczne, o czym świadczą socrealistyczne tomiki wierszy („Pochwała życia”, 

1952, „Gwiazdy nad Beskidem”, 1953). Od 1955 skłania się ku folklorowi góralskiemu 

(„Obuszkiem ciosane”, 1955), cztery lata później zwraca się nawet ku liryce religijnej 

(„Jaśminowe noce”, 1959), a w pełni dojrzały egzystencjalny charakter mają jego późniejsze 

tomiki („Blizny pamięci” - 1963, „Zamyślenie” - 1969). Po poparciu praskiej wiosny  zostaje 

usunięty z partii i całkowicie wykluczony z życia kulturalnego kraju. 

Tradycyjny folkloryzm odrzucony zostaje przez nowe pokolenie poetów (Pokolenie 

Pierwszego Lotu oraz Grupa Literacka ’63). Nowe tendencje najpełniej ujawniają się w liryce  

Władysława Sikory i Wilhelma Przeczka. Sikora nawiązywał  w swojej twórczości do tradycji 

awangardowych firmowanych przez Juliana Przybosia, zachowując jednak tematyczny 

związek z beskidzką tematyką (tomik ”Próg” z 1961 roku). Drogą awangardy poszedł 

Przeczek, rozwijając model wiersza awangardowego, a jednocześnie w jego ramach starając 

się zamknąć  opis uczuć metafizycznych. W jeszcze większym stopniu chcieli się od tej 

tradycji oderwać poeci generacji Światłocienie (antologia z 1976), skupiając się na opisie 

przeżyć wewnętrznych oraz problematyce społecznej, a formalnie zbliżając się do poetyki 

Nowej Fali; byli to przede wszystkim Tadeusz Wantuła oraz Kazimierz Kaszper. Ostatni z 

wymienionych zostaje kierownikiem literackim, a później redaktorem naczelnym „Zwrotu”. 

Integracja środowiska artystycznego Śląska Cieszyńskiego dokonała się za sprawą 

grupy pedagogów zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od lat sześćdziesiątych 

skupia on nauczycieli-literatów po obu stronach Olzy. W 1982 roku przy Macierzy Ziemi 

Cieszyńskiej powstał Klub Literacki Nadolzie, który wydaje, pod takim samym tytułem, 

własny rocznik. Założyciel Klubu, Leon Miękina, dwie dekady później opublikował antologię 

piśmiennictwa regionu utrwalając termin „literatura nadolziańska”29. 

 

3. Śląsk Opolski 

 

Powojenne życie literackie tej części Górnego Śląska było w początkowym stadium 

związane z Katowicami (środowisko „Odry”, działalność Kazimierza Gołby organizującego 

lokalną prasę i teatr). Po podziale administracyjnym ukształtowały się tu odrębne środowiska 

twórcze skupione wokół redakcji czasopism („Opole”, „Kwartalnik Opolski”), placówek 

 

29 L. Miękina, Znów minie wiek… Antologia literatury nadolziańskiej, Cieszyn 2001. 



naukowych (Instytut Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna), czy artystycznych (Teatr im .J. 

Kochanowskiego, Teatr 13 Rzędów od 1959 roku prowadzony przez Jerzego Grotowskiego). 

Mimo wyodrębnienia osobnego województwa współpraca między Katowicami a Opolem nie 

zanikła, o czym świadczy chociażby współpraca dziennikarska - opolskim przedstawicielem 

w redakcji „Przemian” był Jerzy Gałuszka, a „Poglądów” – Jan Goczoł. 

Ton dyskusji nadawał Instytut Śląski, przeniesiony z Katowic do Opola w 1957 roku, 

którym kierował w dalszym ciągu Roman Lutman. Do legitymizowania praw nowych 

gospodarzy terenu używano szczególnie tradycji przedwojennego Związku Polaków w 

Niemczech. Na łamach „Studiów Śląskich” używano znaku Rodła, a w 1985 roku władze 

PRL-u ustanowiły „Medal Rodła”. 

W twórczości literackiej najczęściej poruszano kwestie narodowościowe  i 

„zagadnienia integracyjne” – co przekładało się przede wszystkim na budowanie i utrwalanie 

mitu piastowskiego oraz zacieranie związków regionu z kulturą i językiem niemieckim. 

Program tej literatury streszcza fragment powojennego wiersza: 

 
Moim jest to miasto w szaty przybrane obce. 
O, nie zrzeknę się ciebie, ani nie wyrzeknę. 
Choć spod bruku wydrapię me opolne kopce 
Przywalone czarnym dziejów wiekiem30. 

 
Powstawały zatem utrzymane w tym klimacie inne teksty  prozatorskie („Progi”, „Ziemia 

Raciborska” Niny Kracherowej, oba z 1972; „Spotkali się nad Nysą”, „Osiedleńcy”  Wandy 

Pawlik, oba z 1969). Ważnym tematem były powstania śląskie, w tym szczególnie bitwa o 

Górę św. Anny („Góra św. Anny”, 1983 i „Arka Bożek” 1963 Ryszarda Hajduka, „Ziemia nie 

boi się kul” Albina Siekierskiego, 1971, „Mat Kurt Kraus” Gustawa Morcinka, 1957). Ważną 

rolę odegrały także opracowania ludowych przekazów ustnych (m.in. „Pieśni ludowe Śląska 

Opolskiego”, 1954, Józefa Ligęzy i Adolfa Dygacza, „Bery śmieszne i ucieszne” Dorota 

Simonides, 1969). 

Teksty poetyckie mają charakter bardziej różnorodny. Nietrudno znaleźć strofy 

nawiązujące bezpośrednio do propagandowych haseł Ziem Odzyskanych. Tak jest w poezji 

Bogumiła Wyszomirskiego („odwieczne polskie chaty” „lud dawny ponad Odrą” z wiersza 

„Opolski ostrów”). Poeta nie zapomina też o uczczeniu socjalistycznej budowy (Na 

uruchomienie „Kędzierzyna”)31. 

 

30 E. Osmańczyk, W Opolu, w: tegoż, Wolność jest zwycięska, Katowice 1945, s. 18. 
31 B. Wyszomirski, Sławię cię ziemio, Opole 1972. 



Podobnie akcenty widoczne są w poezji Adolfa Niedworoka, gdzie jest miejsce i na 

hołd „Wyzwoleńczej” Armii („Salut pokoju”) i na ekologiczno-industrialne refleksje: 

„Koksownia nie zadymia Piastów miasta/ (…) lecz płynie prąd energii ponad każdym 

masztem”32. 

Bywają też teksty nie mające żadnego zabarwienia propagandowego, a wizja historii 

nakreślona jest subtelnie i nieserwilistycznie. Przykładem jest chociażby wiersz Jana Goczoła 

„Pamięci Józefa Lompy”, który rzeczywistość lat 60-tych opisuje jak zrealizowany sen o 

wolności starego Ślązaka33. Miasto w liryce  Goczoła, podobnie jak w powieści jego krajana 

Hansa Niekrawietza „Wiatr od Odry” (1961), jest przeciwstawione wsi. Rodzinna Rozmierz 

to świat oswojony i zrozumiały, Opole to labirynt personalnych układów i drapieżny moloch 

(np. „Z przyjacielem wyjazd jesienny do Rozmierzy”), zaś poeta, spoglądający na ówczesną 

rzeczywistość społeczno-polityczną, chciałby być moralnym radarem, wskazującym właściwą 

drogę. 

Harry Duda w tomiku „Zapach dymu” jawi się jako liryczny piewca natury - drzew, 

rzek, ogrodów, kwiatów.  W liryku „Człowiek”  zadedykowanym Rafałowi Urbanowi tak 

opisuje artystę natury:  

 
Człowiek rzeźbił czas-legendę 
w kamieniu w drewnie sandałowym w słowie 
ożywiał płomień modlił się do gwiazd  
matematykę światła liniami myśli zaklinał w freski34 

 
Liryka pejzażowa jest jednak tylko ucieczką przed opisem skomplikowanej przestrzeni 

kulturowej. Symbolicznym obiektem Opola jest średniowieczna Wieża Piastowska, w 

przeszłości część zamku, rozbudowywanego w czasach habsburskich (XVII-XVIII wiek). 

Wokół tego obiektu rozgorzała narracyjna batalia pomiędzy publicystami polskimi a 

niemieckimi, której istota sprowadzała się do włączania Piastów do tradycji polskiej lub 

niemieckiej (Piastowie jako protoplaści Hohenzollernów). Eseje na ten temat pisał założyciel 

opolskiego Klubu Literackiego, Stanisław Wasylewski („Na Śląsku Opolskim” 1937; 

„Strażnica na pasiece” 1955).Główne założenie Wasylewskiego  określa współczesny badacz 

jako „proste wpisanie tej historii w polską historię narodową i opis w jej ramach dziejów 

regionu”35. 

 

32 A. Niedworok, Opolskie słowa, Katowice 1957. 
33 J. Goczoł, Sprzed drzwi, Katowice 1969, s.39. 
34 H. Duda, Zapach dymu, Katowice 1976, s.12. 
35 B. Linek, Wieża Piastowska w Opolu – logo z przeszłością,w w:Leksykon mitów, symboli i 
bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku, red.B. Linek i A. Michalczyk, Opole 2015, s.102. 



Najbardziej oryginalna, choć niewolna od ideologicznego nalotu, wydaje się 

twórczość Rafała Urbana. Urban bycia artystą nie utożsamiał wyłącznie z pisaniem dzieł 

literackich. Podróżował po świecie. Studiował ogrodnictwo. Od 1931 roku prowadził własne 

gospodarstwo w Głogówku. W 1948 roku nagrodzono jego dramat „Termin nyski czyli 

sterylizacja niewinnego Baranka. Nieludzka komedia autochtoniczna z epoki trzeciego raju, w 

5 aktach biurokratycznych". Utwór ukazuje losy Jana Baranka „zwyczajnego Wasyrpoloka” 

zmagającego się z biurokratyczną machiną nazistowskiego państwa. I w tym utworze, i w 

wierszach Urbana, przypominających chwilami, groteskowe popisy ks. Józefa Baki, 

charakterystyczna jest kreacja śląskiego sowizdrzała, gotowego przeciwstawić się wszelkim 

przeciwnościom losu. Opolski poetą stał się mentorem i przewodnikiem Edwarda Stachury, 

któremu ten poświęcił słynną Balladę dla Rafała Urbana. 

 

4. Zagłębie Dąbrowskie (Czerwone)36 

 

Literatura tworzona w przedwojennym Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej, 

należących przed wojną do województwa kieleckiego, była silnie osadzona w tradycji 

rewolucyjnej, o czym świadczą nazwiska twórców związanych z tym regionem: Strug, 

Broniewski, Sebyła, Kruczkowski. Twórcy tworzący po 1945 roku usiłowali nawiązać do tej 

tradycji. Są to m.in. Maria Klimas-Błahutowa („Miasto pod łuną”, 1952), Monika Warneńska 

(„Czerwona kokarda”, 1950), Jan Pierzchała („Noce bez światła”, 1956). Ostatni z 

wymienionych to najwyrazistsza osobowość artystyczna Zagłębia. 

Za jego najbardziej znaną powieść uchodzi „Krzak gorejący” (1972). Jej bohaterem 

jest przeciętny Polak, Rafał Naziemiec, który nie potrafi się odnaleźć ani w tradycji 

narodowej, ani rewolucyjnej. Mimo iż był legionistą Józefa Piłsudskiego, sanacyjnym 

więźniem i uczestnikiem wojennej konspiracji, nie czuje się podmiotem, a przedmiotem 

dziejów, wręcz ich ofiarą. Powieść jest diagnozą polskiego społeczeństwa, które próbuje 

dokonać samookreślenia już nie w ramach tradycji szlacheckiej, a nowej – proletariackie. 

Twórcą wywodzącym się z żydowskiej społeczności Zagłębia jest Stanisław 

Wygodzki. Zbiór wierszy „Pamiętnik miłości” (1948) to jego osobiste świadectwo ocalenia z 

Holocaustu. Wspomnienia z przedwojennego Będzina zawarł w tekstach prozatorskich (np. 

nowela „Szatanek”). Początkowo zdecydowanie opowiadał się po stronie nowej władzy, 

 

36 Por. H. Rechowicz, Czerwone Zagłębie, Katowice 1967. 



potem stał się jej przeciwnikiem, a  po przymusowej emigracji w 1968, opublikował w 

paryskim Instytucie Literackim wspomnienia „Zatrzymany do wyjaśnienia” (1968). 

Inną problematykę podejmują młodsze pokolenia Zagłębiaków. Marian Kisiel i Paweł 

Majerski wyodrębniają  pięć generacji powojennych twórców: 

• pokolenie’56: Tadeusz Urgacz, Zdzisław Łączkowski, 

• urodzeni w latach 30-tych: Grzegorz Słobodnik, Janusz Koniusz, Anka Kowalska, 

Stanisław Krawczyk, Jerzy Woźniak, Stanisław Dróżdż, 

• urodzeni w latach 50-tych: Andrzej Torbus, Włodzimierz Dulemba, Jerzy Suchanek, 

Jacek Golonka, 

• urodzeni w latach 60-tych:Marian Kisiel, Sławomir Matusz, Bogdan Prejs, Barbara 

Gruszka- Zych, 

• urodzeni w latach 70-tych:Paweł Barański, Wojciech Brzoska, Paweł Lekszycki37. 

Świadectwem różnorodności tej poezji niech będzie kilka przykładów. Urgacz jest 

poetą rewolucyjnego alertu, który najpierw opiewa „czerwone krawaty”, a później 

„purpurowe Robespierry”. Łączkowski, jego rówieśnik, to poeta kultury, związany ze 

środowiskiem PAX-u, zakorzeniony głównie w tradycji judeochrześcijańskiej, odwołujący się 

przede wszystkim do frazy biblijnej. Krawczyk czerpie z różnych poetyk (społeczne 

zaangażowanie, moralizm, religijność) i sięga po różnorodną tematykę (od polityki, przez 

historię po ucieczkę w prywatność). Z kolei należący do młodszej generacji Prejs zwraca się 

ku legendzie poety przeklętego: 

 
Ten który milczy nie jest tym co 
nie pisze 
słów w których całą  
prawdę swą chce ukryć38 

 
Najpopularniejszą z tego grona autorką jest Anka Kowalska, absolwentka Liceum im. Emilii 

Plater w Sosnowcu i KUL, członek PAX-u (wystąpiła w 1968), a później KOR-u; 

internowana w stanie wojennym, autorka „Wierszy z obozu internowanych” z 1983. 

Popularność przyniosła jej jednak przede wszystkim społeczno-obyczajowa „Pestka” (1964), 

zekranizowana 20 lat później.  

Ważną rolę kulturotwórczą odgrywają lokalne sceny: Teatr Zagłębia w Sosnowcu i 

Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie. Tradycja pierwszego sięga roku 1897, a w okresie 1947-

 

37 M. Kisiel, P. Majerski, Wstęp, w: Zagłębie poetów, red. M. Kisiel, P. Majerski przy udziale W. 
Wójcika, Katowice 2002, s.7-8. 
38 B. Prejs, Rafałowi Wojaczkowi poecie, w: Jak gdyby nic się nie stało, Katowice 1986, s. 5. 



1955 placówka była filią Teatru Śląskiego. W początkowej fazie kierownikiem literackim 

„oddziału” był Kazimierz Gołba, który wystawił tu swoją sztukę „Diabła nie diabła” 

(premiera 1947). Największe sukcesy odnosiła sosnowiecka scena, gdy dowodził nią Jan 

Klemens (1976-1997). „Drugi przybytek Melpomeny” powstał po wojnie z inicjatywy Jana i 

Janiny Dormanów, którzy stworzyli scenę skierowaną przede wszystkim do młodego widza. 

To w tym środowisku artystycznie dorastał wybitny polski aktor Janusz Gajos. 

Istotny wpływ na życie literackie, szczególnie Sosnowca, miało utworzenie w tym 

mieście Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Tu w latach 80-tych działa 

Piwnica Literacka Zameczek-Remedium przy Studenckim Centrum Kultury RU ZSP i Grupa 

Literacka Ecce, założona przez Zbigniewa Derdę. Pokłosiem tej działalności są arkusze 

poetyckie (wiersze m.in. Marcina Hałasia, Jacka Podsiadły, Lesława Nowary) dodawane do 

studenckiego biuletynu „Wyrazy”. Przeniesienie filologii polskiej do Katowic (1990) 

pozbawiło Zagłębie ważnego ośrodka kulturalno-naukowego. 

 

5. Ziemia Częstochowska 

 

Powojenne życie literackie pod Jasną Górą rozpoczęło się już w kwietniu 1945 roku, 

kiedy w lokalu Związku Literatów wystąpili tacy twórcy jak: Lesław Bartelski, Sławomir 

Folfasiński, Tadeusz Różewicz. Pierwsze literackie kroki stawiał Różewicz w Częstochowie - 

na łamach lokalnego „Głosu” ukazał się satyryczny wiersz „Figi z Unrry” (1945), a 

Spółdzielnia Wydawniczo-Artystyczna „Słowo” wydała  zbiór „W łyżce wody” (1946). W 

tygodniku „Niedziela”  Zofia Kossak zamieściła swoje wspomnienia z pobytu w KL 

Auschwitz zatytułowane „Lagier” (1945), poprzedzające książkową publikację „Z otchłani”. 

W 1947 roku Wacław Rousseau stworzył Klub Literacki, który wydawał pismo „Przemiany”. 

W pracach klubu uczestniczył m.in. Różewicz. 

Czas odwilży uruchamia nowe przedsięwzięcia. W 1956 z inicjatywy Józefa 

Mikołajtisa stworzony zostaje częstochowski oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama 

Mickiewicza. Dzięki działalności jego członków przypomniane zostają m.in. sylwetki 

Michała Bałuckiego, który pracował w Częstochowie jako nauczyciel oraz urodzonego w 

pobliskim Kłobucku Władysława Sebyły. W 1958 roku przy Politechnice Częstochowskiej 

uformowała się grupa poetycka Profile (Grzegorz Luterek, Jerzy Wawrzak). W tym samym 

czasie powstał miesięcznik „Nad Wartą”, gdzie publikuje swoje liryki m.in. Bogdan Loebl, 

znany szerzej jako autor tekstów piosenek zespołu Breakout. Początek lat 50-tych to czas 



debiutów dwóch ważnych w późniejszym czasie dla Częstochowy osobistości. W 1953 na 

łamach „Twórczości” pojawiają się wiersze Ludmiły Marjańskiej, a dwa lata później w 

„Tygodniku Powszechnym” debiutuje Tadeusz Gierymski. Drugi z wymienionych zasłynął 

jako inicjator kariery literackiej  Haliny Poświatowskiej, publikując jej  debiutanckie wiersze.  

Jej  pierwsze liryki  „Szczęście” i „Człowiek z Annapurny ukazały” się w „Głosie 

Częstochowskim” w 1956 roku. Wiersze  poetki nie ilustrują wyraźnego związku z miastem z 

rodzinnym, natomiast ukazuje je autobiograficzna proza. Tak opisuje Poświatowska początki 

swojej literackiej kariery: 

 
Postanowiłam pójść na ten wieczór powiatowej poezji w powiatowym mieście. 
Odbywało się to w redakcji codziennej gazety. Zapłaciłam taksówkę i przez chwilę 
stałam na ulicy. Czarna tabliczka tkwiła obok odrapanych drzwi, którymi się nikt, 
zdawało się, nie interesował; chyłkiem, pospiesznie wsunęłam się do środka39. 
 

Adresatem Opowieści dla przyjaciela jest niewidomy, częstochowski poeta Ireneusz 

Morawski. Mimo zdystansowanego  opisu tego prowincjonalnego zakątka,  to właśnie  

Poświatowska uznana zostaje za  patronkę życia literackiego Częstochowy. W domu 

rodzinnym poetki (ul. Jasnogórska 23) znajduje się obecnie Dom Poezji – Muzeum Haliny 

Poświatowskiej, a w alei Najświętszej Maryi Panny, znajduje się poświęcona jej ławeczka. 

Ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta jest działający już przed wojną Teatr 

im. A. Mickiewicza. Szczególnie pamiętna w okresie powojennym była dyrekcja Augusta 

Kowalczyka (1962-1966), który skupił się wyłącznie na współczesnym repertuarze (tu 

premiery miały m.in. sztuki urodzonego w Sosnowcu dramaturga i prozaika Jerzego 

Przeździeckiego: „Garść piasku” i „Dzień oczyszczenia”). Ważnym ośrodkiem inicjatyw 

literackich staje się od 1975 roku Wyższa Szkoła  Pedagogiczna, szczególnie jej kierunek 

filologiczny. W latach 80-tych powstaje tu pismo studentów polonistyki „Kontekst”. 

 

6. Podsumowanie 

 

Powojenne dzieła literackie niejednokrotnie wyrastały z dramatycznych przeżyć ich 

twórców, którzy zostali pochłonięci przez totalitarną machinę XX wieku: Zbyszko Bednorz 

był powstańcem warszawskim, zdeklarowanym katolikiem i  ofiarą stalinowskich represji, 

Jan Brzoza – ideowym, przedwojennym komunistą ze Lwowa, Zofia Kossak i Gustaw 

Morcinek – więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Wilhelm Szewczyk i Albin 

Siekierski - przymusowymi żołnierzami Wehrmachtu, Stanisław Wygodzki – ocalonym z 
 

39 H. Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela, Kraków 1990, s. 6. 



Zagłady i emigrantem 1968 roku, Stanisław Jasiczek – komunistą, prześladowanym za 

poparcie praskiej wiosny... Kraj lat dziecinnych musieli opuścić Aleksander Baumgardten i 

Horst Bienek, Jan Brzoza i Janosch… Polskiemu czytelnikowi zdanemu na literaturę 

pierwszego obiegu ujawniona została jedynie część prawdy o tych wydarzeniach, druga 

odkrywana jest do tej pory. 

Literatura okresu PRL to także świadectwo swego czasu – przedstawia wydarzenia 

historyczne (głównie powstania śląskie oraz II wojnę światową) oraz czasy współczesne 

zgodnie z zasadami realizmu socjalistycznego. Także tematyka regionalna podporządkowana 

jest polityce kulturalnej państwa – śląskość zostaje ograniczona do ram polskiego folkloru, a 

wszelkie elementy innych tradycji zostają z niej wyrugowane. Jednym z najważniejszym 

zadań stawianych przed twórcami jest znajdowanie artystycznego ekwiwalentu idei Ziem 

Odzyskanych. Spoza tej fasady wyłania się najbardziej charakterystyczny literacki obraz 

Śląska Czarnego ukształtowany już przed 1945 roku – górniczo-hutniczej osady zamieszkałej 

przez ludność rodzimą i napływową, posługującą się śląską lub lwowską gwarą. 

Mimo to twórcy ograniczeni koniunkturalnym regionalizmem i wymogami polityki 

komunistycznych władz, tworzą dzieła, które pozostaną częścią duchowego dziedzictwa nie 

tylko naszego regionu, ale i całego kraju (poezja Tadeusza Różewicza, Rafała Wojaczka, 

Halina Poświatowskiej, proza Gustawa Morcinka, obrazy Grupy Janowskiej, Henryka Wańka, 

filmy Kazimierza Kutza).  
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dr Krystian Węgrzynek 

Literatura po 1989 roku 

 

Przełom w życiu społeczno-politycznym poprzedził w piśmiennictwie nurt zwany 

literaturą małych ojczyzn. Za jego początek uznaje się publikację powieści Pawła Huelle 

„Weiser Dawidek” (1987), a za koniec ukazanie się książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi” 

(2000). Kluczową kategorią, na której konstruowany zostaje literacki świat przedstawiony, 

jest nostalgia wyrastająca z tęsknoty za krajem lat dziecinnych. 

Dla literatury tworzonej na Górnym Śląsku w okresie PRL-u opis lokalnej Arkadii 

podporządkowany był wymogom realizmu socjalistycznego i nierzadko ograniczał się do 

propagandowego folkloryzmu. Nowa tendencja była okazją, by wyjść z ideologicznego 

skansenu i napełnić opis regionu autentyzmem. Przewodnikami na tej drodze stali się m.in. 

pisarze obszaru niemieckojęzycznego, którzy utraconą ojczyznę zostawili na terenie 

powojennej Polski: dla Huellego i Stefana Chwina był to Günter Grass, dla pisarzy śląskich 

Horst Eckert (Janosch) czy Horst Bienek. „Cholonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny” ukazał się 

w ocenzurowanej wersji już w 1974 roku, a „Pierwsza polka w 1983” – obie powieści 

opatrzone zostały programowym komentarzem ówczesnego koryfeusza rodzimej literatury – 

Wilhelma Szewczyka. Twórcą próbującym zbliżyć do siebie te dwie tradycje w okresie 

transformacji był Stanisław Bieniasz, założyciel Regionalnego Towarzystwa Polsko-

Niemieckiego (1996) w Gliwicach, noszącego obecnie nazwę Polsko-Niemieckie 

Towarzystwo im. Stanisława Bieniasza1. 

Symbolicznym dopełnieniem tego procesu  było utworzenie z inicjatywy Thaddäusa 

Schäpego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (1998). Gliwicki ośrodek stał się ważnym 

miejscem sąsiedzkiego dialogu, owocującego szeregiem sympozjów, wystaw i publikacji. To 

właśnie tu ukazały się monumentalne kompendia wiedzy dotyczące lokalnych dziejów: 

„Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura regionu europejskiego” (2011) oraz 

„Atlas historyczny Górny Śląsk w XX wieku” (2011), a także wznowienia kanonicznych dzieł 

śląskiej literatury („Pierwsza polka” Horsta Bienka, „Stary portfel” Stanisława Bieniasza; 

biografie Andreasa Gryphiusa i Josepha von Eichendorffa). 

Zniesienie cenzury i decentralizacja życia literackiego przyczyniły się do wyzwolenia 

różnorodnych inicjatyw lokalnych, przede wszystkim powstania nowych czasopism: „Śląska” 

 

1 Zasługą Bieniasza jest także zapoznanie polskiej publiczności z dorobkiem jednego z 
najważniejszych śląskich pisarzy niemieckojęzycznych XX wieku, zob. S. Bieniasz, Hans Lipinsky-
Gottersdorf – pisarz pruskiej słowiańskości, „Kultura” [Paryż] 1989, nr 1/2, s. 183-188. 



Tadeusza Kijonki, „Opcji” i „FA-artu” powstałych z inicjatywy Konrada Cezarego Kędera 

czy „,Arkadii” założonej przez Pawła Targiela. Ostatni z wymienionych był również 

pomysłodawcą założenia Instytutu Mikołowskiego w domu Wojaczków. Od 1997 roku to 

miejsce jest jednym z centrów życia literackiego regionu – odbywają się tu spotkania 

autorskie, konferencje naukowe i wystawy plastyczne. Instytut prowadzi także działalność 

wydawniczą, publikując m.in. książki rodzimych twórców: Feliksa Netza, Tadeusza Kijonki, 

Bogdana Prejsa oraz krytyków Dariusza Pawelca, Agnieszki Nęckiej, Anny Kałuży. 

Symboliczne zamknięcie poprzedniej epoki stanowi śmierć Wilhelma Szewczyka 

(1991), aktywnego członka PZPR, a jednocześnie spiritus movens śląskiego życia literackiego 

w dobie PRL-u. W tym czasie w środowisku studentów Uniwersytetu Śląskiego, związanych 

z ruchem Wolność i Pokój, powstaje redakcja nowego pisma artystycznego – w 1991 roku 

oficjalnie zaczyna się ukazywać, dotychczas funkcjonujący w drugim obiegu, kwartalnik 

literacki „FA-art”. 

 

1. Czarny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie 

 

Do zbliżenia się tych dwóch przestrzeni doszło m.in. za sprawą reorganizacji 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – w Sosnowcu pozostały oddziały filologii 

obcych, natomiast do Katowic przeniesiona została filologia polska (1990). W tym nowym-

starym miejscu literaturoznawcy próbowali po raz kolejny odpowiedzieć na pytanie o 

specyfikę literatury lokalnej, w tym o status ontologiczny literatury śląskiej i zagłębiowskiej. 

Jacek Lyszczyna formułuje taką opinię: 

 

Swoista poprawność polityczna nakazywała w nie tak odległej przecież przeszłości 
mówić o literaturze polskiej, niemieckiej i czeskiej czy – w odniesieniu do dawniejszych 
epok – również łacińskiej na Śląsku. Nie o literaturze, bo takie pojęcie oficjalnie miało 
nie istnieć – miała nie istnieć literatura śląska, tylko polska, niemiecka, czeska czy 
łacińska, tworzona na Śląsku. Tymczasem nie można mieć dziś wątpliwości – literatura 
śląska istnieje, jest ona bytem rzeczywistym, którego prawdziwości dowodzi historia 
wielu wieków jej obecności, odrębnej wobec literatur ościennych, choć tworzonych w 
tych samych językach. Literatura śląska jest faktem kulturowym – wielojęzyczna, ale 
jedna, tworząca pewną nadrzędną całość.2 

 

Z kolei Marian Kisiel wyklucza istnienie literatury zagłębiowskiej: 

 

 

2 J. Lyszczyna: Język polski w literaturze na Śląsku do 1945 roku, w: Śląsk w polsko-niemieckiej i 
europejskiej wspólnocie interesów. : Publikacja pokonferencyjna, Gliwice-Opole 2008, s. 88. 



Przyczyna (…) wydaje się oczywista: potencjalnie istniejąca literatura zagłębiowska 
zawsze akcentowała swoje nierozerwalne związki z głównymi trendami literatury 
krajowej, rzadko natomiast eksponowała swoja „korzenność” jako wartość szczególnego 
rodzaju. Była literaturą rdzennie polską, to znaczy eksponowała te właściwości 
twórczości narodowej, które były dla niej w danym czasie swoiste. Nie wykształciła 
swojego mitu odrębnego, więcej nawet – traktowała go jako jeden z wielu możliwych 
tematów artystycznych, tożsamy innym3. 

 

Już zestawienie opinii tych dwóch wybitnych znawców tematu świadczy o wyraźnej 

odmienności wynikającej z różnej tradycji kulturowej obu regionów: wielokulturowości 

Górnego Śląska i "prapolskości" Zagłębia. 

 

Wojciech Kuczok (fot. Biblioteka Śląska) 

Środowisko uniwersyteckie nie poprzestaje jednak na badaniach historyczno- czy 

teoretycznoliterackich, naukowcy sięgają głęboko do własnych doświadczeń, by zmierzyć się 

z problemem tożsamości, lokując go  w literackim i filozoficznym kontekście. Publikacją, 

która wzbudziła wielką dyskusję w tym kręgu, był utrzymany właśnie w takiej tonacji 

„Nagrobek ciotki Cili” Stefana Szymutki (2001). Erudycyjny esej, łączący rozważania nad 

myślą Martina Heideggera z filozofią życiową tytułowej ciotki, rdzennej Ślązaczki, pozostaje 

do dziś jednym z najważniejszych głosów w dyskusji nad rodzimym genius loci.  Główną tezą 

Szymutki jest myśl, iż Śląsk nie potrzebuje własnego Logosu, że cechuje go 

 

3 M. Kisiel, Czy istnieje literatura zagłębiowska?, w: Zagłębie  Dąbrowskie. W poszukiwaniu 
tożsamości regionalnej, red. M. Barański, Katowice 2001, s. 315. 



antyfundamentalizm, nieufność wobec metafizyki i oszczędność słowa. Tezę Szymutki 

podtrzymują inni profesorowie katowickiego uniwersytetu: Zbigniew Kadłubek, Marian 

Kisiel, Krzysztof Uniłowski, Aleksander Nawarecki4. Bezpośrednio związanym z tym 

tekstem, ale będącym również ekwilibrystycznym połączeniem wynurzeń naukowych ze 

śląską gawędą, jest „Lajerman” (2010) autorstwa ostatniego z wymienionych. Nawarecki 

odkrywa arkadyjskość śląskich kresów, sięgając po teksty Słowackiego, Kraszewskiego, 

Bienka czy Kuczoka. Jeszcze dalej idzie Zbigniew Kadłubek w „Listach z Rzymu” (2008). 

Już we wcześniejszym zbiorze esejów pisanych z Aleksandrą Kunce („Myśleć Śląsk”, 2007), 

ukazuje śląską tradycję wychodzącą poza literaturę polskojęzyczną, przypominając tradycję 

łacińską, czeską i niemiecką. W epistolograficznym traktacie całkowicie zanurzonym w 

etnolekcie prezentuje nową śląską tożsamość szukającą własnej autonomii. Najgłębszą 

warstwą tekstu są refleksje teologiczne: 

 

Katastrofom je tyologja logiczno. Ni ma tukej placu na niywinnoś, ni ma sam miejsca 
żodnego na skrucha, kero niy rozumi, ale płacze, bo wjy, ze Bog tyż był Człowjekym i 
zno się na słabościach lepi niż kożdy z ludzi i tyologów.5 

 

W intrygujący sposób konstruuje tożsamość mieszkańców Zagłębia Zbigniew Białas, 

profesor sosnowieckiej anglistyki. W swojej powieściowej trylogii („Korzeniec”, „Puder i 

pył”, „Tal”, 2011-2015) przedstawia losy mieszkańców Sosnowca i okolic (szczególne 

znaczenie ma tu tzw. Trójkąt Trzech Cesarzy), wpisując je w historyczne i literackie 

konteksty. Popularności pierwszej części cyklu przysporzyła świetna teatralna adaptacja w 

Teatrze Zagłębia w reżyserii Remigiusza Brzyka (premiera 2012). O postępującej synergii 

dwu artystycznych światów przedzielonych Brynicą niech świadczy także inne teatralne 

przedsięwzięcie: Białas od 2013 roku prowadzi w Teatrze Śląskim debaty o kulturze całego 

regionu zatytułowane „Puder i pył”. 

W kontekście przywołanych tu koncepcji można zatem uznać wydanie „Nagrobka 

ciotki Cili” za swego rodzaju wewnętrzną cezurę okresu potransformacyjnego, tym bardziej iż  

moment ten (2001) zbiega się z wygaśnięciem nurtu literatury małych ojczyzn. Esej Szymutki 

zapoczątkowuje etap dojrzałego namysłu nad dziedzictwem kulturowym regionu, refleksji 

uwolnionej od nostalgicznej gorączki lat 90-tych. 

 

4 Autorami szkiców, recenzji i esejów poświęconych artystom zagłębiowskim są przede wszystkim 
Włodzimierz Wójcik, Marian Kisiel, Paweł Majerski i Dariusz Nowacki. 
5 Z. Kadłubek, Listy z Rzymu, Katowice 2008, s. 21. 



Proza (re)konstruująca tożsamość lokalnej Arkadii to jednak przede wszystkim 

domena autorów wywodzących się z Górnego Śląska lub o nim piszących, z kolei najmocniej 

osadzone w literaturze małych ojczyzn okazały się dzieła pisarzy tu niezakorzenionych6. Są to 

przede wszystkim „Dwa miasta” Adama Zagajewskiego (1991), „Dom, sen i gry dziecięce” 

Juliana Kornhausera (1995), „Mariacka” Jacka Durskiego (1999), proza Feliksa Netza 

(„Urodzony w Święto Zmarłych” – 1995 oraz niejako jej kontynuacja – „Dysharmonia 

caelstis”, 2004). W każdym z tych tekstów problem tożsamości wysunięty zostaje na 

pierwszy plan: u Zagajewskiego to konfrontacja Lwowa przodków z „przydzielonymi” im po 

1945 roku Gliwicami, u Kornhausera zderzenie tradycji żydowskiej (rodzina ojca) i 

górnośląskiej (rodzina matki), u Durskiego dostrajanie do idiolektu różnych – nowomowy, 

gwary, liryzowanej prozy – kodów językowych, u Netza próba wrośnięcia w tradycję Ziem 

Odzyskanych niedawno (Lauban/Lubań) i wcześniej (Katowice/Kattowitz/Stalinogród). 

Najbardziej zakorzeniona w śląskości wydaje się proza Netza, aktywnego uczestnika życia 

artystycznego Katowic (redaktor naczelny tygodnika „Panorama”, zastępca Tadeusza Kijonki 

w „Śląsku”, kierownik literacki Zespołu Filmowego Silesia, redaktor Polskiego Radia 

Katowice). Silniejsze osadzenie pisarza w lokalnej tradycji wynika z relacji rodzinnych - w 

jego autobiograficznych powieściach-esejach bohater (Kazik Kranz/FN) musi zmierzyć się z 

biografią ojca – niemieckiego żołnierza, co w okresie powojennym nie było tu jednostkową 

traumą. Ponadto Netz opis swojej  śląskiej adaptacji wzbogaca pięknymi, starannymi 

portretami śląskich rodzin Drzystoniów i Naleźnioków „wrośniętych” w swoje familoki. 

Dysharmonia caelestis, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, porusza też newralgiczny 

temat „wypędzeń”, ukazując dwie grupy wygnanych ze swoich Arkadii – tych mówiących po 

polsku ze wschodnim akcentem i tych posługujących się językiem niemieckim po 1945 roku, 

których mowa również zdradzała miejsce pochodzenia. Jednocześnie postmodernistyczny 

narrator FN, grający ze swoją biografią i twórczością, ukazuje losy Ślązaków na tle zawiłej 

XX-wiecznej historii Europy i USA, tworząc przy tym wyrafinowany językowy kolaż. 

Ważnym studium XX-wiecznej śląskiej historii jest reportaż Małgorzaty Szejnert 

„Czarny ogród” (2007). Autorka przedstawia portrety mieszkańców górniczych osad 

Giszowiec i Nikiszowiec, obserwując ich losy w okresie powstań śląskich, II wojny 

światowej czy stanu wojennego. Dramatyczne wybory autochtonów nie są przez Szejnert w 

żaden sposób komentowane, co stanowi o wielkiej sile tego tekstu. Pojawiają się tu 

sugestywne migawki z życia malarza-mistyka-górnika Teofila Ociepki, reżysera i publicysty 

 

6 W kategoriach śląskich, określających stopień zasiedzenia na Śląsku (ptoki, krzoki i pnioki), są to 
przedstawiciele drugiego pokolenia imigrantów (krzoki). 



Kazimierza Kutza, czy miłośnika i badacza śląskiego folkloru Doroty Badury-Simonides oraz 

wielu innych biografii, odnalezionych przez autorkę w pamiętnikach, listach i 

wspomnieniach. 

Twórców-autochtonów  urodzonych przed 1945 rokiem (Kazimierz Kutz, Henryk 

Waniek, Alojzy Lysko), czy niedługo po zakończeniu wojny (Stanisław Bieniasz), trudno 

posądzić o uleganie modzie  na „literaturę korzenną”. Twórczość każdego z wymienionych 

nie ograniczała się zresztą wyłącznie do pisania powieści. „Piąta strona świata” Kutza (2010) 

to powieściowa gra autora-narratora z motywami pojawiającymi się w jego filmach 

(skupienie fabuły wokół losów rodziny Basistów). W książce bardziej wyeksponowane jest 

rozczarowanie Ślązaków Polską zarówno tą czasów Michała Grażyńskiego, jak i powojenną – 

opis „śląskiej krzywdy”, przeprowadzony przez narratora koresponduje z tezami 

formułowanymi w jego felietonach pisanych na łamach „Dziennika Zachodniego” czy 

katowickiej „Gazety Wyborczej”.  

Waniek, uznany malarz-wizjoner, sięga po pióro, by w swojej eseistyce („Hermes w 

Górach Śląskich” – 1994, „Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca: 1257-

1957”-1996, „Katowice-blues, czyli Kattowitzer-Polka” – 2010) oraz w prozie („Finis 

Silesiae” – 2003, „Sprawa Hermesa” – 2007, „Jak Johannes Kepler, jadąc do Żagania na 

Śląsku, zahaczył o księżyc” – 2015) barwnie opisać całą przestrzeń historycznego Śląska – od 

Görlitz (Zgorzelec) po Gleiwitz (Gliwice). Najwięcej komentarzy wzbudziła powieść „Finis 

Silesiae”, która przedstawia przedwojenny Śląsk z perspektywy niemieckojęzycznego 

gliwiczanina, Paula Scholza, który uwiecznia na fotograficznej kliszy swój Heimat tuż przed 

czekającą go apokalipsą. Pisarz oskarżany o upolitycznianie przeszłości swojej prywatnej 

ojczyzny konsekwentnie buduje własny obraz regionu także w tekstach publicystycznych. 

Eseje Wańka są erudycyjnym popisem badacza przeszłości historycznego Śląska, 

rekonstruowanego poprzez przywoływanie źródeł łacińskich i niemieckich czy odwołań 

ikonograficznych. Szczególną rolę odgrywa  eksploracja wątków mitologicznych, a do rangi 

symbolu wtajemniczonego przewodnika  urasta postać Hermesa. Waniek, artysta słowa nie 

poprzestający na polskim opisie regionu, staje się „górnikiem śląskiej kultury, odsłaniającym 

jej bogate, a ukryte lub zapomniane pokłady”7. 

Lysko to polityk, etnograf („Klechdy pszczyńskie” – 1997), strażnik pamięci dziadów 

za „armii Kajzera” („To byli nasi dziadkowie. W stulecie Wielkiej Wojny 1914-1918” – 

2015) i ojców z Wehrmachtu („To byli nasi ojcowie – legendy rodzinne z Górnego Śląska o 

 

7 M. Rabizo-Birek, Waniek na trawie, „Twórczość” 1998 nr 2, s. 118. 



poległych żołnierzach z Wehrmachtu”). Największym jego osiągnięciem jest napisany 

pięknym dialektem wielotomowy cykl zatytułowany „Duchy wojny” (2008-2016), a 

poświęcony pamięci jego ojca-żołnierza Wehrmachtu, który zginął na froncie wschodnim. 

Autor z Bojszów pieczołowicie odtwarza losy ojca poprzez analizę listów żołnierzy z frontu 

(jego cykl to w dużym stopniu proza epistolarna), niemieckich dokumentów czy historii III 

Rzeszy, nie tracąc przy tym nic z tonu osobistej rozmowy syna z rodzicem. 

Charakter kontynuacji z okresu przed 1989 roku ma twórczość Stanisława Bieniasza. 

Ten zabrzański twórca po powrocie z niemieckiej emigracji (1981-1994) staje się aktywnym 

uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego Śląska, zostaje politykiem, reżyserem teatralnym, 

nie porzucając twórczości literackiej. Jego proza porusza takie tematy jak: rozrachunek ze 

stanem wojennym („Ucieczka”, 1991) dylematy artysty (nie)zależnego („Sponsor i jego 

autor”, 1995) czy trudności adaptacyjne późnych przesiedleńców ze Śląska w Niemczech 

Zachodnich („Niedaleko Kőnigsallee”, 1997). Ta ostatnia powieść najdobitniej opowiada o 

dramacie Ślązaków zmuszonych do emigracji. Refleksje głównego bohatera, Willego Kulpy, 

tęskniącego za Zabrzem, a w Düsseldorfie pracującego w spalarni śmieci, można jednak 

odczytywać w szerszym kontekście – jako opis rozpadu świadomości jednostki 

wykorzenionej. Ważnymi tekstami dramatycznymi  z lat 90-tych, przedstawiającymi 

skomplikowane relacje polsko-niemieckie, są „Senator” oraz „Biografia”. Pierwszy utwór to 

portret Eduarda Panta, antyhitlerowskiego działacza mniejszości niemieckiej i wicemarszałka 

przedwojennego Sejmu Śląskiego. „Biografia” to niejako dalszy ciąg „Starego portfela” – 

główny bohater mieszka w niemieckim przytułku św. Józefa i wspomina swoją przeszłość, w 

czym pomaga mu znajdująca się w pobliżu Górnośląska Izba Regionalna. Bieniasz był także 

pomysłodawcą i inicjatorem cieszącego się ciągle dużą popularnością Festiwalu Dramaturgii 

Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” organizowanego w jego „macierzystym” 

Teatrze Nowym w Zabrzu. 

Nieco inny charakter ma proza młodszych twórców, urodzonych w latach 70-tych: 

Wojciecha Kuczoka i Szczepana Twardocha. Książki obu autorów zyskały wysokie uznanie 

krytyki i publiczności (Nagroda Nike dla „Gnoju” w 2004 roku, dla „Morfiny” – Nike 

Czytelników - 2013). Teksty Kuczoka były dwukrotnie ekranizowane („Gnój”, „Senność”), a 

„Morfina” trafiła na deski Teatru Śląskiego. Dla obu śląskie pochodzenie, szczególnie dialekt, 

jest ważnym punktem odniesienia w ich tekstach prozatorskich. W „Opowieściach 

słychanych” Kuczoka (1999), a szczególnie w opowiadaniach „Dioboł i Pieron ognisty” oraz 

w „Gnoju” (2003) śląski interior to miejsce udręki dla bohatera, a częściowa dialektyzacja 

służy raczej deprecjonowaniu gwary niż jej nobilitowaniu. Niemniej jednak szczególnym 



walorem tej prozy jest jej stylistyczna wirtuozeria. Kuczok, naśladując prozę Thomasa 

Bernharda, buduje śląską antysagę, z wstrząsającym portretem ojca-sadysty na czele. 

Rodzajem komentarza do tych  wyznań, a także do śląskich losów po wojnie są także 

fragmenty książki „Spiski. Przygody tatrzańskie” (2010). 

Inaczej jest ze światem 

przedstawionym w dziełach Szczepana 

Twardocha – śląski mikrokosmos 

wyraźnie się odróżnia od reszty świata. 

Już we wczesnej powieści „Epifanie 

wikarego Trzaski” (2007) pojawia się 

znormalizowany zapis gwary, starannie 

oddzielonej znakami diakrytycznymi od 

pozostałych partii tekstu. Jego późniejsze 

powieści to nieustanna eksploracja 

śląskiej tożsamości. Twardoch sięga 

zarówno do czasów Kazimierza 

Wielkiego („Wieczny Grunwald” – 2010) 

jak i do okresu powstań i II wojny 

światowej („Morfina” – 2012, „Drach” – 

2014).  

Intrygującą wizję dziejów w 

konwencji historical fiction zawierają 

książki „Obłęd rotmistrza von Egern” (2005) i „Sternberg” (2007), w których XVIII-wieczna 

Austria staje się republiką na wzór kraju Robespierre’a, zaś w wyniku działań 

rewolucjonistów Śląsk zostaje odbity z rąk pruskich i przywrócony już nie Habsburgom, a 

komisarzowi Kleiderpeterowi. Do rangi śląskiej epopei, porównywanej z „Buddenbrokami”, 

zaczyna urastać „Drach”8. Ta powieść Twardocha to nietypowa saga, ukazująca splątane losy 

śląskich rodzin w kotle historii XX wieku. Bohaterowie rzuceni w wir wojen światowych, 

powstań śląskich czy tryby komunistycznego państwa, próbują ocalić swoją osobowość. 

 

8 R. Koziołek, Śląska bestia,  w: Dobrze się myśli literaturą, Czarne 2015, s. 215-222: 
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/drach-von-szczepan-twardoch-roman-ueber-schlesien-identitaet-
und-sprache-a-1083656.html; J. Skrobala Schlesische Familiensaga: Eine Heimat, immer irgendwo 
dazwischen: http://www.spiegel.de/kultur/literatur/drach-von-szczepan-twardoch-roman-ueber-
schlesien-identitaet-und-sprache-a-1083656.html 

Szczepan Twardoch (fot. Biblioteka Śląska) 



Niezwykłym pomysłem formalnym jest konstrukcja narratora – jest nim tytułowy drach-

smok, który stanowi jednocześnie podstawę świata, po którym stąpają wyrastający z niego 

bohaterowie. 

O ile w obszarze prozy Śląska i Zagłębia da się zauważyć wzajemne uszczypliwości 

(np. w prozie Kazimierza Kutza i Zygmunta Białasa), o tyle w odniesieniu do poezji można 

mówić o pewnego rodzaju symbiozie. Na mapie literackiej regionu wyróżniają się dwie grupy 

poetyckie: Na Dziko oraz Estakada. Wiersze pierwszej grupy znalazły się w antologii 

"Martwe punkty" opracowanej przez Dariusza Pawelca (2004), drugiej – w zbiorze "W swoją 

stronę" przygotowanej przez Pawła Majerskiego (2000). 

Grupę Na Dziko, powstałą w 1994 roku, tworzyli przede wszystkim poeci pochodzący 

z Górnego Śląska: Wojciech Kuczok, Maciej Melecki, Bartłomiej Majzel, Krzysztof Śliwka, 

Grzegorz Olszański, Radosław Kobierski oraz Krzysztof Siwczyk. Ich wiersze czerpią z 

języka potocznego i mają charakter narracyjny – stanowią liryczny zapis codziennych 

obserwacji. Jarosław Klejnocki przypisał tę twórczość do tzw. śląskiej szkoły poezji życia9. 

Najbardziej cenionym poetą kojarzonym z tą formacją jest Krzysztof Siwczyk, laureat 

Nagrody Kościelskich w 2014 roku za poemat „Dokąd bądź”. Siwczyk za pomocą 

skondensowanego języka metafor tworzy obraz zdegradowanego świata, który, poprzez 

językowe aluzje, przywodzi na myśl śląskie sfery: 

 

Odsłaniam zasłony 
Jak tłuste karty do skata, które przeszły przez tyle palców, leżały 
Jeszcze długo po śmierci właściciela w, jak mówi, byfyju, by gnić.10 

 

Grupa Estakada powstała cztery lata później i od początku określała się w opozycji do 

„nadzikowców”, ale przede wszystkim miała charakter sytuacyjny. Tworzyli ją poeci 

związani ze Śląskiem i Zagłębiem: Paweł Lekszycki, Paweł Barański, Ryszard Chłopek, 

Paweł Sarna i Urszula Zajkowska. Na szczególną uwagę zasługuje – zdaniem krytyka – 

przede wszystkim: „koncepcja metafory u Lekszyckiego, paradoksu u Brzoski, tradycja, z 

której korzysta Sarna, obsesyjność wyobraźni Pawła Barańskiego”11. Obie te grupy łączy 

jednak realistyczny sposób opisu miasta czy nawiązania do poezji Franka O’Hary. Najbliższy 

tym tendencjom jest Paweł Lekszycki, który po obu stronach Brynicy zauważa chociażby ten 

sam poranny rytuał: 

 

9 J. Klejnocki, Ach jak wielki palec, „Polityka” 1996, nr 39, s. 54. 
10 K. Siwczyk, Dokąd bądź, Kraków 2014, s. 8. 
11 A. Kałuża, Brzoska, Lekszycki, Sarna, Barański. Szkic do portretu młodych poetów, w: Literackie 
Zagłębie, red. M. Kisiel, P. Majerski, Sosnowiec 2003, s. 131. 



 

na poszarzałej widokówce okiennych 
szyb obrazek osiedlowego getta (…) 
alarmy budzików zsyłają na sybir hut 
i kopalni swoich właścicieli12 

 

Działalność dwóch grup młodych nie unieważnia dorobku uznanych poetów 

debiutujących przed 1989 rokiem: Tadeusza Kijonki, który wydaje m.in. „44 sonety 

brynowskie z ilustracjami Jerzego Dudy-Gracza” (2014), Bolesława Lubosza apelującego o 

jedność tradycji Śląska i Polski w poemacie „Cztery pory odkupienia” (1990), Tadeusza 

Sławka, który nie stroni od poetyckich happeningów  (eseje na głos i kontrabas wykonywane 

z Bogdanem Mizerskim13, Jana Pawła Krasnodębskiego, który z kontestatora staje się 

terapeutą („Samotność wciąż szaleje”, 1995) czy poety-konkretysty Sławomira Dróżdża, 

który swoje plastycznie opracowane dzieła  wystawia m.in. w Los Angeles i Mediolanie. 

Oprócz tych zjawisk godne zauważenia są także liryczne próby łączenia niemieckich i 

polskich tradycji Śląska. Ks. Jerzy Szymik, profesor teologii i uznany poeta, podjął próbę 

przypomnienia polskiemu czytelnikowi twórczości wielkiego niemieckiego romantyka, 

urodzonego w Łubowicach, Josepha von Eichendorffa14. Ta twórczość i stale odkrywana 

przeszłość własnych przodków  z rodzinnego Pszowa to istotne inspiracje w jego liryce. 

Najważniejszym tematem jego wierszy jest jednak poszukiwanie wcielonego Boga w 

krajobrazach nie tylko Śląska, ale i krajów basenu Morza Śródziemnego  czy USA. (m.in. 

tomiki „Błękit” – 2005, „Cierpliwość Boga” – 2006, „Czułość, siła i drżenie” – 2009). 

Zawodowym tłumaczem z języka polskiego na niemiecki (m.in. Jana 

Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza) jest Henryk Bereska, 

urodzony w Szopienicach, mieszkający na stałe w Berlinie. Jego tomik poezji „Familoki” 

(2001) to zapis polsko-niemieckich doświadczeń życiowych i translatorskich. Z kolei 

Piotr/Peter Lachmann, pochodzący z przedwojennych Gliwic (Gleiwitz), to nie tylko tłumacz, 

ale i twórca teatralny – w 1985 roku założył z Jolantą Lothe videoteatr LLT „Poza”, niemal 

dosłownie wskrzeszający twórczość Helmuta Kajzara, świetnego scenicznego interpretatora  

Różewicza, a prywatnie męża Jolanty. Lachman pisze wiersze po niemiecku (Junge Lyrik – 

1960) i po polsku (Niewolnicy wolności – 1983). 

 

12 P. Lekszycki, Pozostawiony do wyjaśnienia, w: Zagłębie poetów. Antologia, oprac. M. Kisiel, P. 
Majerski, Katowice 2002, s. 197. 
13 Np. T. Sławek, B. Mizerski, Podróż mistyczna z Nysy do Barda Śląskiego, Sosnowiec 2000. 
14 J. Eichendorff, Dwanaście wierszy, tłum. ks. J. Szymik, Katowice 2007. 



Oczywiście wystąpienia poetyckie 

popularyzowała nowa prasa literacka – 

„Śląsk”, „Opcje”, „Wyrazy” (wydawane 

w Katowicach),  „FA-art” (Bytom), 

„Arkadia” (Mikołów). Stałą formą 

promocji są konkursy literackie – m.in. 

mikołowski konkurs im. Rafała 

Wojaczka, Turniej Jednego Wiersza w 

Gliwicach czy Konkurs o Laur Plateranki 

w Sosnowcu. Największym pismem  w 

województwie jest  „Śląsk” kierowany 

przez Tadeusza Kijonkę, założyciela 

Górnośląskiego Towarzystwa 

Literackiego (1992) i długoletniego 

redaktora naczelnego. Miesięcznik 

stworzyli: Feliks Netz, Marian Kisiel, 

Jan Lewandowski, Krzysztof Karwat i Wiesława Konopelska (obecna redaktor naczelna). 

„Śląsk” Kijonki opowiadał się za podtrzymywaniem polskiego dziedzictwa kulturalnego na 

Górnym Śląsku i odrzucaniem tendencji autonomicznych. Inną wizję regionu prezentuje 

periodyk – „Fabryka Silesia”, założony przez część  grona  redakcyjnego „Śląska” (Jan 

Lewandowski – pierwszy redaktor naczelny, Krzysztof Karwat – obecny prowadzący, a także 

publikujący na tych łamach Zbigniew Kadłubek). Już pierwszy numer pisma (2012), 

wydawanego przez Regionalny Ośrodek Kultury (obecnie Regionalny Instytut Kultury) 

zawierający kanon literatury górnośląskiej, wyraźnie określił jego wielokulturowy profil - w 

pierwszej piątce najczęściej wymienianych autorów znaleźli się: Horst Bienek, Janosch, 

Joseph von Eichendorff, Henryk Waniek i Kazimierz Kutz.  

Szczególnym środowiskowym wydarzeniem było wydanie tzw. śląskiego numeru 

krakowskiego „Nagłosu” (nr 15/16 z 1994 rok). Właśnie tu pojawiają się wiersze Piotra 

Lachmanna, ale także eseje poświęcone barokowemu mistykowi Angelusowi Silesiusowi, 

pochodzącemu z przedwojennych Katowic plastykowi Hansowi Bellmerowi, czy Teofilowi 

Ociepce i Grupie Janowskiej. Rodzajem odpowiedzi-kontynuacji był śląski numer „Opcji”  

(nr 1 z 2006 roku).  

Setny numer Kwartalnika Kulturalnego Opcje 



W teatrach Górnego Śląska i Zagłębia pojawiają się spektakle pokazujące bez 

uproszczeń skomplikowaną przeszłość regionu. Są to m.in. „Koń, kobieta i kanarek” Tomasza 

Śpiewaka (prapremiera w 2014 rok), czy „Czerwone Zagłębie” Jarosława Jakubowskiego 

(2014) wystawiane w Teatrze Zagłębia, „Piąta strona świata” (wg prozy Kutza, 2013) czy 

„Western Artura” Pałygi (Teatr Śląski, 2015), „Wampir” Wojciecha Tomczyka (2003) czy 

„Miłobójcy albo koniec świata” Lecha Mackiewicza (Teatr Nowy w Zabrzu, 2012) i w końcu 

kultowy „Cholonek” Teatru Korez (wg prozy Janoscha, grany nieprzerwanie od 1990 roku). 

Głośnym echem odbiła się premiera  sztuki Ingmara Villqista „Miłość w Königshütte”, 

przygotowanej w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (2012). Spektakl został poświęcony 

pamięci śląskich ofiar komunistycznego obozu koncentracyjnego w Świętochłowicach-

Zgodzie, ale jego twórcy byli posądzeni  o akcenty antypolskie i szerzenie separatyzmu. 

Artystą najbardziej konsekwentnie zmierzającym własną drogą i szukającym 

nieskansenowych  form przedstawiających  śląską odrębność jest Robert Talarczyk – aktor, 

reżyser, scenarzysta,  dyrektor teatru bielskiego (2005-2013) i  katowickiego (2013-nadal). 

Występował  w śląskich filmach Macieja Pieprzycy i Magdaleny Piekorz, zagrał główną rolę 

w „Cholonku”,  reżyserował m.in.  „Piątą stronę świata” czy „Western”. Staje się powoli 

następcą Kutza, którego uważa za swojego wielkiego mentora: 

 

To on zaświecił latarnie, ustawił drogowskazy i ukryte znaki. A potem usiadł i postanowił 
odpocząć. Ale to Pan Bóg, który nigdy nie zasypia, spod przymrużonych powiek 
wypatruje, jak wydeptujemy własne szlaki w tym jego, ale przecież i też w naszym 
świecie.15 

 

2. Śląsk Opolski 

 

Miejscem równie gorących  dyskusji poświęconych śląskiej tożsamości jest 

środowisko opolskie. Lata PRL-u przyczyniły się do silnej ideologizacji artystycznych 

wypowiedzi. Nierzadko wyrastały one z dramatycznych przeżyć twórców, ale ze względu na 

polityczną cenzurę nie doczekały się artystycznego kształtu – Zbyszko Bednorz, ofiara 

stalinowskiego terroru i więzień komunistycznych kazamatów, opisał swoje przeżycia 

dopiero w  1993 roku w autobiograficznej książce „Do wyjaśnienia”. 

Harry Duda, opolski poeta publikujący  w latach 70-tych i 80-tych przede wszystkim 

liryki pejzażowe, poświęca się rejestrowaniu dramatycznych losów Polaków na Wschodzie. 

 

15 R. Talarczyk, Nasza piąta strona świata. Program teatralny sztuki na motywach powieści K. Kutza. 
Prapremiera 16 lutego 2013. Teatr Śląski, Katowice, s. 4. 



Plonem jego pracy jest dwutomowy cykl „Szlakiem zbrodni” (pierwszy poświęcony zbrodni 

w Ostaszkowie, drugi  Opolanom w sprawie Katyńskiej, 1994-1998), a także poetycka 

antologia „Przeciwko przemocy” (2001) wydana przez Centralne Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Autor i redaktor zbioru wpisuje zbrodnię 

łambinowicką w szereg innych zbrodni czasów sowieckich, ofiar banderowców, gehennę 

Auschwitz czy stanu wojennego. Znajdują się tu też wiersze poświęcone ofiarom z drugiej 

strony frontu („Nemmersdorf” Andrzeja Słomianowskiego, „W Łambinowicach o zmierzchu” 

Elżbiety Lisak, „Pod czystym niebem” Harry'ego Dudy). 

Jan Goczoł zajmuje się opracowywaniem  niemieckiej literatury Górnego Śląska16. 

Tłumaczy także m.in. fragmenty wspomnień i opowiadań  swojego, pochodzącego z 

Kluczborka krajana, Heinza Piontka. Opowiadanie „Na Wschodzie”, w którym Piontek 

wspomina młyn po prawej stronie Odry, przypomina liryczne obrazy Goczoła z tomiku 

„Sprzed drzwi” (1969). W wierszach pisanych już w XXI wieku wraca do postaci Starego 

Ślązaka („Liryki  zebrane”, 1985). Są tu więc refleksje pokoleniowe („Wnuki starego 

Ślązaka”) czy historyczne, poświęcone pobratymcom z Osady Panny Marii w Teksasie 

(„Stary Ślązak wyczekuje”)17. 

Oryginalny, niemal prywatny zbiór wierszy wydaje w Wydawnictwie św. Krzyża w 

Opolu Zbyszko Bednorz. W tomiku „Wśród dróg moich do Ciebie” (2000) znajdują się 

pisane przez całe życie  liryki religijne, wiersze rodzinne i okolicznościowe poświęcone 

dziadkom, rodzicom, dzieciom, wnukom. 

Nie znalazły jeszcze swojego literackiego wyrazu dyskusje na temat opolskiej pamięci 

toczone na łamach prasy czy w środowiskach akademickich. Dotyczą one takich kwestii jak 

działalność  mniejszości niemieckiej, używanie dwujęzycznych, polskich i niemieckich, tablic 

z nazwami miejscowości czy batalii o tablice nagrobne opolskich autochtonów, którzy w 

zginęli w czasie I i II wojny światowej, służąc w armii niemieckiej. Symboliczne znaczenie 

miało spotkanie Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla 11 listopada 1989 w Krzyżowej, 

gdzie został zawiązany antyhitlerowski spisek przez Helmuta von Moltke. Miejscem 

pojednania, o co apelował papież Jan Paweł II, nie została Góra św. Anny, stare 

franciszkańskie sanktuarium oraz miejsce rozstrzygającej bitwy III powstania śląskiego. Do 

ideologicznej dyskusji utrzymywanej w literackich ramach i toczonej w okresie hitlerowskim 

(Alfons Hayduk, Hans Niekrawietz), a później komunistycznym (Ryszard Hajduk, Albin 

 

16 J. Goczoł: Niemiecka literatura Górnego Śląska w XIX i XX wieku, „Joseph von Eichendorff 
Konversatorium”, Opole 1993, nr 3. 
17 J. Goczoł, Z pogorzeliska, Warszawa 2011, s. 8-9. 



Siekierski), włączył się Ewald Pollok („Góra św. Anny. Śląska świętość”. Żyrowa 2000, 

„Śląskie tragedie”. Żyrowa 2010). Jego historyczne felietony przypominają wprawdzie 

nieujawniane wcześniej fakty, obciążające i polską stronę, trudno im jednak przypisać 

koncyliacyjną rolę.  

Z punktu widzenia życia literackiego najistotniejsza wydaje się jednak batalia wokół 

twórczości „ostatniego rycerza romantyzmu”. W 1989 roku zostało założone  Stowarzyszenie 

Eichendorffa, a dziesięć lata później Górnośląska Fundacja Kultury i Spotkań im. 

Eichendorffa w Łubowicach. Fundacja wydaje dwa pisma „Rocznik Łubowicki” oraz 

„Zeszyty Eichendorffa/Eichendorff-Hefte” pod redakcją Joanny Rostropowicz, profesor 

Uniwersytetu Opolskiego. Na tych łamach ukazują się nie tylko nowe tłumaczenia liryki 

słynnego poety, ale także przypominane są sylwetki innych  piszących po niemiecku 

Ślązaków: Gerharta i Carla Hauptmannów, Maxa-Hermanna Neisse, Hansa Niekrawietza czy 

Valeski von Bethusy-Huc. Zdaniem Wojciecha Kunickiego jest to jednak środowisko 

działaczy mniejszościowych, którzy nie traktują Łubowic jako miejsca dialogu, lecz swoisty 

skansen dawnej niemieckiej tradycji18. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o 

przynajmniej trzech osobach, które wielokrotnie popularyzowały dorobek  Eichendorffa, są 

to: Ryszard Kincel, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Raciborzu („Wielki poeta z 

Łubowic- Joseph von Eichendorff”, 1989), abp Alfons Nossol, największy w tym regionie 

rzecznik pojednania polsko-niemieckiego oraz wspomniany już ks. Jerzy Szymik, tłumacz 

jego poezji. 

Nieobciążeni w tym stopniu tradycją są młodsi twórcy związani z Ziemią Opolską:  

Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki czy Janusz Rudnicki. Podsiadło, pochodzący z 

Kielecczyzny, był w latach 90-tych dziennikarzem Radia Opole (wcześniej pracował w 

rozgłośni jako strażnik) i „Nowej Trybuny Opolskiej”. Jest uważany za jednego z 

najważniejszych polskich poetów współczesnych. W swojej twórczości przywołuje czasami 

miasto nad Odrą, bynajmniej nie po to, by potwierdzić jego piastowski rodowód: 

 

Żule leżą w akacjach jak nieogolone królewny 
palą carmeny, spijają miód z kolońskich wód. 
Ktoś próbuje rozpaczać, bo rozpacz się opłaca. 
Po korytarzach ratusza krążą łapówki, aż szumi, 
do ryżu przychodzi sprzątaczka i już pozamiatane.19 

 

 

18 W. Kunicki, Joseph von Eichendorff, w: Leksykon mitów, symboli, i bohaterów Górnego Śląska 
XIX-XX wieku, red. B. Linek i A. Michalczyk, Opole 2015, s. 147. 
19 J. Podsiadło, Opole. Ekloga czerwcowa, w: Kra, Kraków 2005, s. 9. 



Równie uznanym twórcą, urodzonym w Opolu i o nim piszącym, jest Tomasz 

Różycki. Autor takich tomików wierszy jak „Kolonie” 2006) czy „Księgi obrotów” (2010), 

najbardziej znany jest jednak jako autor poematu „Dwanaście stacji”, który uhonorowany 

został w 2004 roku prestiżową Nagrodą Kościelskich. Głównym bohaterem tekstu jest Wnuk, 

mieszkaniec Ziem Odzyskanych i potomek kresowiaków. Jego zadaniem jest zorganizowanie 

wyjazdu rodziny do utraconej Arkadii. Dzieło, w interesujący sposób odwołujące się do 

„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, ma przede wszystkim dygresyjny i groteskowy 

charakter: 

 

Był marzec, bardzo ciemny i bardzo szalony, taki, jakie bywają 
często w tej części Europy nad Odrą, w przedwcześnie poszarzałym mieście, 
które nazywało się Opole, po niemiecku Oppeln. 
To miasto, choroba moja! Prątek czarnej żółci, smutny tumor 
Rozrastający się w duszy – jakże cię nienawidzę, miasto! 
Zostawić cię, wyjechać, opuścić na zawsze! Namolny 
koszmarze, potworze bez duszy, bez twarzy zarazku!20  

 

W jeszcze większym stopniu takimi środkami wyrazu posługuje się urodzony w 

Kędzierzynie-Koźlu, a od 1983 mieszkający w Hamburgu, ceniony prozaik Janusz Rudnicki. 

Jego najlepsze tomy opowiadań „Chodźcie, idziemy” (2007) oraz „Śmierć czeskiego psa” 

(2009) pełne są prześmiewczych odwołań do polsko-niemieckich i polsko-czeskich 

antagonizmów. Dwa opowiadania z pierwszego tomu ilustrują  ważne momenty w historii 

regionu. Opowiadanie „Jeden (Stół)” to opis drogi jego dziadków „z ziemi lwowskiej do 

śląskiej”, z ostatecznym przystankiem w przypominającym piekło porcie w Koźlu. „Dwa” to 

szokująca relacja ze zbrodni dokonanych przez Czesława Gęborskiego, kierującego obozem 

w Łambinowicach w drugiej połowie 1945 roku. Narratorem jest sam komendant, który w 

naturalistyczno-groteskowej konwencji opowiada o swoich sadystycznych wyczynach. Do 

głosu dochodzą więc potomkowie repatriantów, którzy w konwencji odbiegającej od 

„Samych swoich” Sylwestra Chęcińskiego, konstruują swoją wizję Ziemi Pozyskanej. 

Ważnymi punktami na mapie społeczno-kulturalnej regionu są Teatr Dramatyczny im. 

Jana Kochanowskiego w Opolu (1975), gdzie odbywa się prestiżowy przegląd Opolskie 

Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska oraz Uniwersytet Opolski, który powstał w 1994 roku 

z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz nyskiej filii  KUL. Oficyna uniwersytecka 

wydaje m.in. „Kwartalnik Opolski” , roczniki: „Stylistykę”, „Tekstotekę Filozoficzną”, 

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies”. 

 

20 T. Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2004, s. 7. 



3. Śląsk Cieszyński 

 

Józef Zarek, historyk literatur zachodniosłowiańskich i wykładowca Uniwersytetu 

Śląskiego, uważa, iż w badaniach nad literaturą śląską należy przyjąć uniwersalistyczną 

perspektywę badawczą, co „wypływa z przekonania o nierozerwalnej jedności kultury tej 

ziemi”21. 

Takie spojrzenie ułatwiają bez wątpienia zmiany, które od czasu otwarcia mostu na 

Olzie, integrują artystów z obu stron granicy. Są to takie inicjatywy jak Przegląd Filmowy 

Kino na Granicy/Kino na Hranici, spotkania w Kawiarence pod Pegazem w Jabłonkowie czy 

działalność kawiarenki literackiej Avion w Czeskim Cieszynie. Ważną polsko-czeską 

inicjatywą był organizowany w Cierlicku w latach 1996-2004 konkurs „O Nagrodę Skrzydła 

Ikara”. Inicjatywa miała upamiętnić ostatni lot Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, którzy 

zginęli w tym miejscu podczas przelotu z Warszawy do Brna. Pomysłodawcą przedsięwzięcia 

był Tadeusz Kijonka, którego ojciec pochodził z Zaolzia. Owoce pięciu edycji tego 

poetyckiego agonu (1996, 1997, 2000, 2002, 2004) zostały zebrane w antologii „Pod znakiem 

Ikara”, gdzie znaleźć można m.in. wiersze polskie poetów związanych ze Śląskiem 

Cieszyńskim  (Stanisław Gola, Juliusz Wątroba), Śląskiem Czarnym (Marcin Hałaś) czy 

Zagłębiem Dąbrowskim (Paweł Lekszycki), a także wiersze poetów czeskich (m.in. Bogdana 

Trojaka w przekładzie Renaty Putzlacher). 

Postaciami w największym stopniu ucieleśniającymi postulaty Zarka są Renata 

Putzlacher–Buchtová z Karwiny pisząca po polsku i Jaromir Nohavica (urodzony w Ostrawie) 

tworzący po czesku, zaś do miejsca wielokulturowego spotkania urasta kawiarnia „Avion”, 

którą przed wojną prowadziła Żydówka Rosalia Wiesner. Klimat pogranicza unosi się także 

nad wierszami Putzlacher z tomiku „Ziemia albo-albo” (1993), czy piosenkami z płyty 

Nohavicy „Dziwne stulecie” („Divné století”) z jej największym przebojem „Minulost”. 

Nie brak i śladów innych  kontynuacji. Stale od 1949 roku wychodzi miesięcznik 

społeczno-kulturalny „Zwrot”, wydawany przez  Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w 

Czechach, którego redaktorem naczelnym jest obecnie Halina Szczotka. W 1992 roku opolski 

poeta Harry Duda wydał tomik  podsumowujący dorobek jednego z najwybitniejszych 

poetów regionu, Wilhelma Przeczka, zatytułowany „Dym za paznokciami” (1992). 

Tradycję Jana Wantuły kontynuował Jan Broda, bibliofil i folklorysta ocalający od 

zapomnienia regionalny folklor (Na swojskóm nute, 1991) czy zasłużonych dla kościoła 
 

21 J. Zarek, Genius loci czeskiego Śląska?,  w: My som tukej. Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska, 
red. W. Kalaga, Katowice 2004, s. 83. 



ewangelickiego duchownych (biografia pastora Jerzego Badury). Od 1951 roku nieprzerwanie 

działa Scena Polska Teatru Cieszyńskiego, gdzie wystawiano sztuki takich twórców jak: 

Paweł Kubisz, Zofia Kossak, Gustaw Morcinek czy Renata Putzlacher. Ważnymi ośrodkami 

życia literackiego są bielskie teatry: Polski i Banialuka. W czasie prowadzenia tej pierwszej 

sceny przez Roberta Talarczyka (2005-2013) ujawnił się talent Artura Pałygi. Ten urodzony 

w Bielsku dramaturg zadebiutował sztuką „Testament Teodora Sixta” (2006). Tytułowy 

bohater był austriackim przedsiębiorcą i jednym z najbogatszych mieszkańców Bielska w 

drugiej połowie XIX wieku. Pałyga przypomniał czasy wielkiego boomu gospodarczego 

ówczesnego Bielitz, znajdującego się na Śląsku Austriackim i sąsiadującego ze znajdującą się 

w galicyjskiej części ówczesnego państwa Habsburgów – Białą. Dwa jego kolejne dramaty 

„Żyd” (2008) oraz „Wszystkie rodzaje śmierci” (2009) reżyserowane przez Roberta 

Talarczyka i Pawła Passiniego zdobyły Grand Prix Festiwalu Raport w Gdyni. W 2015 roku 

na scenie Teatru Śląskiego odbyła się premiera nowego spektaklu na podstawie tekstu Pałygi 

„Western” , poświęconego śląskim emigrantom osiadłym w Teksasie. 

Zdecydowanie najbardziej cenionym twórcą śląskim, tworzącym po 1989 r., jest 

wiślanin Jerzy Pilch. Nawet jeśli jego rodzinne miasto nosi w tekście którejś z powieści inną 

nazwę, np. Sigła („Wiele demonów”,2013) czy Granatowe Góry („Miasto utrapienia”, 2005), 

to opisywane miejsca (Dom Zdrojowy, Zamek Prezydencki, skocznia narciarska) nie 

pozostawiają żadnych wątpliwości, gdzie toczy się akcja. Narratorem większości jego dzieł 

jest „ewangelicki narrator wszechwiedzący”, a spore ich partie zajmują dywagacje na temat 

relacji pomiędzy luteranami a katolikami. Najbardziej śląsko-ewangelickie wydają się dwie 

jego wczesne, pełne niezwykłego humoru, powieści „Inne rozkosze” (1995) i „Tysiąc 

spokojnych miast” (1997). Pierwsza przedstawia niezwykłe losy Kohoutka, usiłującego na 

strychu rodzinnego domu ukryć swoją kochankę, druga  to historia planowanego zamachu na 

Władysława Gomułkę, który ma zostać uśmiercony z kuszy. W nieco poważniejszym tonie 

utrzymane są liczne eseje, felietony i zapiski z dziennika pisarza. To w tych tekstach (m.in. 

„Rozpacz z powodu utraty furmanki” – 1994, „Dziennik” – 2012, „Drugi dziennik” – 2013) 

Pilch snuje rozważania na temat powikłanych śląskich losów: przymusowej służby przodków 

w Wehrmachcie, uległości ewangelików wobec komunistycznej władzy czy próby określenia 

się ewangelickiej społeczności wobec wyboru Karola Wojtyły na papieża. Wiele uwagi, 

zarówno w beletrystyce jak i eseistyce, poświęca  autor swoim krewnym, szkicując ich 

portrety na tle burzliwych wydarzeń historycznych: „Moja babcia nie podróżowała , a była  



obywatelką C. K. Austro-Węgier, Czech, II RP, III Rzeszy, PRL i III RP”22. Jak wielu pisarzy 

Śląska Cieszyńskiego, tak i Pilch bez uprzedzeń, a wręcz z uznaniem pisze o spuściźnie 

literackiej naszych południowych sąsiadów. Zresztą jego powieści wiele zawdzięczają prozie 

Milana Kundery czy Bohumila Hrabala: 

 

Wyższość narracyjna Czechów nad Polakami  polega na tym, że Czesi siadając przy 
stoliku z kuflem piwa w garści, zaczynają opowiadać o życiu, Polacy natomiast w 
analogicznej sytuacji przeklinają władzę. W konsekwencji Czesi mają prozę wszech-
realistyczną, my bojową poezję patriotyczną.23 

 

4. Ziemia Częstochowska 

 

Życie literackie w Częstochowie wydaje się stale  silnie naznaczone wpływem 

wielkiej polskiej artystki Haliny Poświatowskiej. Więcej związków poetki z ziemią rodzinną 

pokazuje Grażyna Borkowska  w książce „Nierozważna i nieromantyczna” (2001). Jej 

szczególną uwagę zwraca Stanisława Mygowa,  matka Haliny. To w zasadzie jej 

Poświatowska zawdzięcza swoją poetycką karierę, to ona była jej pierwszą czytelniczką, 

maszynistką i swoistym menadżerem. Przypadkowym odkrywcą jej talentu był Tadeusz 

Gierymski, który opublikował wiersze w „Gazecie Częstochowskiej”, by sprawić 

przyjemność ciężko chorej dziewczynie. Sam Gierymski pozostał aktywnym twórcą także w 

okresie po 1989 roku (w 2002 roku ukazał się w Częstochowie wybór jego poezji 

zatytułowany „Wyścig z czasem” oraz wspomnienia „Notatki z czasu” – 2001). 

O poetce pamiętają uczestnicy życia kulturalnego miasta pod Jasną Górą: Regionalny 

Ośrodek Kultury zorganizował już 36 edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Haliny 

Poświatowskiej, a miejscowi poeci ciągle inspirują się jej tekstami. Tak jest w przypadku 

Wioletty Grzegorzewskiej (urodzonej w 1974), która w tomiku „Wyobraźnia kontrolowana” 

(1998) zamieściła wiersz zatytułowany „List do pani P.”, przewrotnie nawiązujący do 

słynnego „Jestem Julią”: 

 

Jestem Julią 
Mam lat pięćdziesiąt 
Czworo wnucząt 
Nadwagę i żylaki24 

 
 

22 J. Pilch, Dziennik, Warszawa 2012, s. 100. 
23 J. Pilch: Dwa głosy o Hrabalu, w: B. Hrabal, Pociągi pod specjalnym nadzorem, przeł. A. Czcibor-
Piotrowski, Katowice 1997, s .89. 
24 W. Grzegorzewska, Wyobraźnia kontrolowana, Częstochowa 1998, s. 14. 



Podobne w klimacie są wiersze Agaty Polak i Ryszarda Sidorkiewicza – oboje przyznają się 

do związków z poezją autorki „Hymnu bałwochwalczego”. 

Oczywiście tradycje literackie Częstochowy nie ograniczają się do inspiracji tą liryką.  

Po roku 1989 bardzo aktywna literacko była Ludmiła Marjańska. Tłumaczyła  poezję Emily 

Dickinson, Elisabeth Browning i Walta Whitmana, wydawała kolejne tomiki poezji 

(„Spotkanie z Weroniką” - 1999, „Żywica” - 2001) pisała powieści dla młodszych 

(„Pimpinella i Tatarzy” - 1994) i starszych czytelników („To ja Agata” – 1997), a w latach 

1993-1996 kierowała Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich. 

Z grona poetów urodzonych w latach pięćdziesiątych uwagę krytyków zwracają 

Elżbieta Jeziorkowska-Wróbel, portretująca lirycznie ale i z dystansem Częstochowę 

(„Zaglądanie w Miasto”, 1999), oraz poeta mocno osadzony w tradycji religijnej, a 

szczególnie biblijnej, Krzysztof Seweryn Wroński („Słowa wierszy”, 1998). 

Życie kulturalne miasta animowane jest przez kilka ośrodków. Pierwszy z nich to 

Teatr im. A. Mickiewicza, który ma szczęście do dyrektorów z wielkim dorobkiem aktorskim 

(Henryk Talar, Marek Perepeczko, Piotr Machalica). W  repertuarze znaleźć można i  

teatralną klasykę, i teksty współczesne (m.in. „Amazonia” Michała Walczaka, „Być jak 

Kazimierz Deyna” Radosława Paczochy). Drugim ośrodkiem jest ratuszowy Salon Gwiazd 

prowadzony przez uznanego prozaika, Andrzeja Kalinina – jego gośćmi byli tacy zasłużeni 

dla miasta artyści jak Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Duda-Gracz czy Artur Barciś. Trzecie 

miejsce oddziaływania to Wyższa Szkoła Pedagogiczna (od 2004 roku Akademia im. Jana 

Długosza). Jej studenci zaczynają w latach 90-tych wydawać art-zin „Fenactil” nawiązujący 

do futurystycznych manifestów Brunona Jasieńskiego („Smrut w butonierce”). Z kolei w 

2003 pojawia się pismo „bulion” pod redakcja Szymona Grzegorzewskiego, któremu udaje 

się zaprosić do współpracy artystów tej miary co Jacek Podsiadło czy Andrzej Sosnowski. 

Najbardziej częstochowskim periodykiem  był dwumiesięcznik „Aleje 3”, istniejący w latach 

1995-2002, a redagowany przez Tadeusza Gierymskiego. Na łamach tego pisma ukazywały 

się wspomnienia o Halinie Poświatowskiej, Ludmile Marjańskiej i Andrzeju Kalininie. 

 

5. Podsumowanie 

 

Literatura tworzona po 1989 roku  w województwie śląskim wydaje się, w 

porównaniu z tekstami tworzonymi w dobie PRL-u, niezwykle różnorodna. Zresztą nie jest to 

cecha charakterystyczna dla literatury tej części Polski, ale dla całego kraju. Zniesienie 



cenzury i w pewnym stopniu zniesienie 

granic, przyczyniło się do odnowienia 

wielokulturowej tradycji tych ziem i 

zainspirowało twórców do szukania 

nowych form artystycznej ekspresji oraz 

osiągania znakomitych rezultatów 

zarówno w poezji (Krzysztof Siwczyk, 

Tomasz Różycki, Jacek Podsiadło), 

prozie (Jerezy Pilch, Szczepan Twardoch, 

Janusz Rudnicki), dramacie (Artur 

Pałyga, Ingmar Villqist, Tomasz 

Śpiewak) czy eseistyce (Stefan 

Szymutko, Aleksander Nawarecki, 

Zbigniew Kadłubek). Artystą, który w 

swoich tekstach prozatorskich i 

eseistycznych z powodzeniem 

rekonstruuje atmosferę duchową całego 

historycznego Śląska jest Henryk 

Waniek. 

Odtworzenie wielokulturowej mozaiki regionu odbywa się także poprzez 

popularyzację śląskich tekstów pisanych w języku czeskim i polskim. Przypominane zostają 

zatem teksty Petra Bezruča,  Ondry Łysohorskiego i Oty Filipa, a także dzieła Horsta Bienka, 

Augusta Scholtisa, Maxa Herrmanna-Neisse, Hansa Lipinsky’ego-Gottersdorfa, Hansa 

Niekrawietza, Heinza Piontka. Kluczową rolę w popularyzacji twórczości tych śląskich 

autorów odgrywa „Mały kanon górnośląski” zredagowany przez Zbigniewa Kadłubka. 

Procesowi odzyskiwania wielokulturowego dziedzictwa sprzyja także współczesne 

literaturoznawstwo. Próbę przełamania regresywnego charakteru literatury małych ojczyzn 

stanowi koncepcja ponowoczesnego regionalizmu sformułowana przez Kazimierza 

Brakonieckiego25. Twórca Wspólnoty Kulturowej „Borussia” wzywał do odchodzenia od 

sentymentalnych nostalgii i zmierzania w kierunku konstruowania regionu Europy 

Środkowowschodniej jako krainy  „o niewyczerpanym zbiorze znaków do odczytania jako 

ponowoczesnym projekcie do składania”. Postulaty olsztyńskiego krytyka podejmują, 

 

25 K. Brakoniecki, Ponowoczesny regionalizm,  „Nowy Nurt” 1996, nr 8. 

Profesor Stefan Szymutko (fot. Biblioteka Śląska) 



analizując wielojęzyczną tradycję regionu i jej polityczne uwikłania, badacze literatury 

górnośląskiej, m.in. Krystyna Kossakowska-Jarosz, Zbigniew Kadłubek, Kornelia Ćwiklak. 

Związki literatury tworzonej na Śląsku i Zagłębiu z tradycją polską oraz z tendencjami 

współczesnego literaturoznawstwa badają m.in.: Marian Kisiel, Krzysztof Uniłowski, Dariusz 

Nowacki, Elżbieta Dutka. Ważnym kompendium historycznoliterackim jest książka ostatniej 

z wymienionych zatytułowana „Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu 

wieków XX i XXI” (2011). 

Wyzwaniem dla autorów tekstów prozatorskich jest uwolniona od balastu 

peerelowskiej ideologii historia Górnego Śląska. Najczęściej opisywanymi wydarzeniami są 

powstania śląskie, rządy sanacji, II wojna światowa czy komunistyczne zbrodnie. Powstania 

bywają określane jako bezwzględna wojna domowa („Morfina” Szczepana Twardocha), 

rządy Michała Grażyńskiego i Edwarda Gierka poddane są surowszej ocenie („Śląsk 

wymyślony” i „Cysorz” Michała Smolorza), losy Górnoślązaków w Wehrmachcie przestają 

być wstydliwym epizodem (proza Alojzego Lyski), a artystycznego opisu  doczekały się w 

końcu zbrodnie dokonane przez Sowietów i polskich komunistów po zakończeniu wojny 

(obóz w Świętochłowicach-Zgodzie w dramacie Ingmara Villqista, obóz w Łambinowicach w 

opowiadaniu Janusza Rudnickiego). Podjęty zostaje również temat śląskich „spóźnionych 

przesiedleńców”, którzy osiedlili się w Niemczech (teksty Stanisława Bieniasza). 

Kwestią wielkiej wagi jest także rola dialektu (etnolektu) nie tylko w dziełach 

artystycznych, ale i w życiu społecznym mieszkańców Górnego Śląska. Dialektyzacja 

przestaje być tylko ornamentem w utworze literackim, traktowanym jako folklorystyczna 

ciekawostka, a staje się typem wypowiedzi o charakterze intelektualnym („Listy z Rzymu” 

Zbigniewa Kadłubka) czy stricte lirycznym („Modre ajnfarty” Krystiana Gałuszki). 

Popularyzacji i nobilitacji śląskiej mowy sprzyja organizowany od sześciu lat przez „Gazetę 

Wyborczą” oraz Imago PR Konkurs na Jednoaktówkę po Śląsku. Toczy się także dyskusja 

akademicka na temat statusu gwary oraz możliwości definiowania jej jako języka 

regionalnego w myśl europejskiej konwencji CETS 148 zatwierdzonej przez Radę Europy w 

1992 roku. Na ten temat wypowiadali się m.in. Jolanta Tambor, Bogusław Wyderka, Jan 

Miodek czy Artur Czesak. 
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prof. dr hab. Dariusz Nawrot 

Nowy Śląsk 

 

Nowy Śląsk (Neues Schlesien) to zachodnia część Małopolski, która w wyniku 

trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej w 1795 roku znalazła się w Królestwie Prus, w którym 

pozostawała do 1807 roku. 

 

1. Terytorium i ludność 

 

W podpisanej 24 października 1795 roku konwencji rozbiorowej między Austrią, 

Rosją i Prusami postanowiono, że liczące 2230 km² ziemie województwa krakowskiego 

włączone zostaną do monarchii Hohenzollernów. Nowy nabytek Prus to ziemie byłego 

księstwa siewierskiego oraz okręg pilicki (część dawnych powiatów: lelowskiego, 

krakowskiego i książskiego), które teraz nazwano Nowym Śląskiem, świadomie nawiązując 

do przynależności księstwa siewierskiego do Śląska w okresie średniowiecza. Zachodnią 

granicę Nowego Śląska wyznaczała granica wschodnia Górnego Śląska, która biegła od 

południa wzdłuż rzek Czarna Przemsza, Brynica i dalej z okolic Zendka na północ, a 

kończyła się milę na południe od Częstochowy. Południowa granica Nowego Śląska 

zaczynała się przy ujściu Białej Przemszy do Czarnej Przemszy i biegła na wschód, a potem 

na północ wzdłuż Białej Przemszy, aż do ujścia rzeki Centurii, dalej przechodziła między 

Podzamczem i Ryczowem, na wschód od Pilicy i przez Szczekociny, aż do Koniecpola. Na 

północy zaczynała się od granicy Śląska, w odległości jednej mili od Częstochowy i biegła na 

wschód do rzeki Pilicy.  

Nowy Śląsk został włączony do pruskiej prowincji Śląsk i podzielony został na dwa 

powiaty siewierski oraz pilicki. Na obszarze Nowego Śląska znajdowało się 17 miast i 264  

wsi oraz  36 przysiółków o 10 576 dymach. W powiecie siewierskim było to 102 wsie oraz 22 

przysiółki i 9 miast: Będzin, Koziegłowy, Modrzejów (w 1801 roku utracił prawa miejskie), 

Mrzygłód, Niwki (w 1801 roku utraciły prawa miejskie), Olsztyn, Siewierz, Sławków i 

Czeladź. Wszystkie miasta powiatu były miastami królewskimi.  W powiecie pilickim było to 

162 wsie oraz 14 przysiółków i 8 miast: Janów, Kormołów, Lelów, Ogrodzieniec, Pilica, 

Szczekociny, Włodowice, Żarki, z tego 6 prywatnych. Obszar Nowego Śląska według danych 

z 1796 roku zamieszkiwało 74 634 osób, a w 1805 roku – 74 276 osób. Na wsi mieszkało 57 

787 osób, a w miastach 16 489 osób. Dla powiatu siewierskiego było to odpowiednio: 37 603 



mieszkańców, z czego w miastach żyło 8 116 osób (prawie 22%), a we wsiach 29 467 (ponad 

78%). Natomiast dla powiatu pilickiego było to: 36 673 mieszkańców, z czego w miastach 

żyło 8 373 osób (prawie 23%), a we wsiach 28 300 (ponad 77%)1. Natomiast w 1803 roku w 

obu powiatach żyło 71 826 mieszkańców, a powiaty razem liczyły wówczas 10 577 dymów2. 

Na Nowym Śląsku, żyło kilkaset rodzin szlacheckich, wśród których dominowała 

liczbą uboga szlachta, bardzo często spełniająca obowiązki oficjalistów i sług na dworach 

zamożnych posesjonatów. Na Nowym Śląsku zaledwie stu kilkunastu obywateli posiadało 

około 170 jednostek majątkowych. Był to jednak jeszcze u schyłku Rzeczypospolitej obszar o 

średnim rozwarstwieniu ziemiaństwa. Zaledwie kilka rodzin szlacheckich lokowało się w 

grupie senatorsko-dygnitarskiej. Na obszarze powiatu pilickiego około 40 rodzin szlacheckich 

zaliczyć można do grupy posesjonatów, a dominowała w nim  rodzina Męcińskich herbu 

Poraj. W powiecie siewierskim około 20 rodzin posiadało co najmniej jedną wieś, a 

dominowała w nim rodzina Mieroszewskich herbu Ślepowron. Przejęcie Nowego Śląska 

przez Prusy przyniosło zakup królewszczyzn i dóbr prywatnych na tym obszarze przez 

pruskich wojskowych i urzędników. Na przykład dobra sieleckie przejął generał major 

Christian Ludwig Schimmelpfennig von der Oye, szef 6. regimentu huzarów.  

Pod rządami pruskimi uległa zmianie sytuacja prawna ludności poddańczej. Zniesiono 

bowiem poddaństwo osobiste i sądowe, pozostawiając przywiązanie do ziemi. Chłopom 

przyznano prawo pozywania panów przed sąd państwowy. Wprowadzono zakaz włączania do 

folwarku gospodarstw chłopskich, łączenia kilku gospodarstw w jedno oraz zmniejszania ich 

areału. Na przykład we wsiach należących do Męcińskich dominowali kmiecie. Pojawili się 

już jednak także półkmiecie. Drugą grupą ludności chłopskiej byli zagrodnicy. Chałupników 

w ogóle nie było, a komornicy stanowili stosunkowo niewielki odsetek ludności. Do elity 

wiejskiej zaliczali się młynarze i karczmarze. 

Do stanu mieszczańskiego zaliczono osoby, które z urodzenia nie mogły należeć do 

stanu szlacheckiego, ani włościańskiego. Wśród ludności mieszkającej w miastach 

wyróżniono trzy grupy: mieszczan właściwych, posiadających prawo miejskie „obywateli”, 

osoby stanu miejskiego mieszkające w miastach i poza nimi oraz tak zwanych miejscowych, 

nie mieszczących się w dwóch pierwszych grupach. W wielu miastach na Nowym Śląsku żyła 

ludność żydowska. Do 1800 roku na obszarze byłego księstwa siewierskiego nie wolno się 

było osiedlać Żydom. Natomiast na terenie powiatu lelowskiego mieszkało ich niemal 3 
 

1 F. A. Zimmermann: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1796, s. 319-334. 
2 Statistischer Umriss der sämtlichen europäischen Staaten in Hinsicht ihrer Grösse, Bevölkerung, 
Kulturverhältnisse, Handlung, Finanz- und Militärverfassung und ihrer aussereuropäischen 
Besitzungen von Georg Hassel, Braunschweig 1805, s. 39. 



tysiące. Początkowo ludność żydowską obowiązywał Statut Generalny dla Żydów z 1797 

roku. Ale nowy król Prus, Fryderyk Wilhelm III w edykcie „Przepis względem Urządzenia 

Żydowstwa w Cyrkule Pilickim i Siewierskim. De dato w Berlinie dnia 5-tego Września 

1800”, zezwolił na osiedlanie się ludności żydowskiej między innymi na ziemi siewierskiej. 

Prawa te dotyczyły jednak tylko Żydów mieszkających na obszarze Nowego Śląska w chwili 

przejęcia tej ziemi przez Prusy. Gwarantowały przy tym Żydom swobodę wszelkich praktyk 

religijnych, ale ludność przestawała podlegać tylko wykonywanej przez rabinów jurysdykcji. 

Nowych rabinów zatwierdzała kamera. Bez jej zgody nie można było tworzyć kahałów, 

otwierać nowych szkół żydowskich oraz wznosić nowych bożnic. Regulowano przy tym 

zajęcia ludności żydowskiej, zakazując pokątnej lichwy. Celem dokumentu było 

„wypolerowanie Żydów na dobrych i pożytecznych poddanych”, chociaż w praktyce nie 

zrównywano Żydów z resztą ludności. W Lelowie i Pilicy ludność żydowska stanowiła 

wówczas blisko 1/3 mieszkańców tych miast, w Będzinie prawie 2/5 mieszkańców, ale były 

też miasta wolne od ludności żydowskiej, na przykład Czeladź czy Koziegłowy3. 

 

2. Administracja 

 

Ziemie Nowego Śląska traktowane były przez Prusaków, jako integralna część 

Prowincji Śląskiej. Poddano je władzom administracyjnym prowincji, czyli królewsko-

pruskim kamerom wojennej i dominialnej z siedzibą we Wrocławiu. Kamery zajmowały się 

sprawami podatkowymi, zarządem dóbr dominialnych, lasów, ceł, kontrolowały handel i 

działalność przemysłową oraz doglądały zakwaterowania i zaopatrzenia wojsk. Fryderyk II 

pozostawił Śląskowi pewną autonomię, między innymi powołując najwyższy urząd dla 

prowincji, ministra dla spraw Śląska, który był też władzą zwierzchnią dla dwóch powiatów 

Nowego Śląska. Był on również zwierzchnikiem całej administracji. Natomiast wyjęte spod 

jego kompetencji były sprawy sądowe, które należały do osobnego ministra sprawiedliwości 

dla Śląska. Przy obejmowaniu ziem polskich zaprowadzono również sądy pruskie, ale 

zachowano niższe sądy polskie. W powiatach władzę przejęli landraci ściśle 

podporządkowani kamerom. Landratom podlegały wszystkie sprawy administracyjno-

finansowe powiatów, z wyjątkiem spraw miejskich. Pierwszym landratem siewierskim został 

mianowany Wilhelm Heinrich Friedrich Freiherr von Sass, a pilickim pułkownik Adam 

 

3 Neue Sammlung aller in dem souverainen Herzogthum Schlesien und der demselben incorporirten 
Grafschaft Glatz in Finanz-, Polizey-Sachen etc. ergangenen und publicirten Verordnungen, Edicte, 
Mandate, Rescripte etc. Breslau 1804, t. 7, s. 121, s. 10-18. 



August von Heppen4. Natomiast miasta oddano pod nadzór specjalnych radców podatkowych 

(Kriegs-und Steuer Räthe). Na Nowym Śląsku był nim radca von Below, a potem Wilhelm 

Frandorf5.  

Na czele miast stanęły magistraty, które zastąpiły dawne rady miejskie. W skład 

magistratu wchodziło jednak mniej osób, które teraz pełniły swe funkcje dożywotnio (łamano 

zasadę wyborów z czasów Rzeczypospolitej) i były wynagradzane za swą pracę, co było 

nowym rozwiązaniem. Kamera mianowała także burmistrza. W tym czasie  ograniczano 

również samorząd w miastach prywatnych, które podporządkowywano radcom podatkowym i 

tak zwanym burmistrzom policyjnym. Pojawili się oni również w miastach królewskich. Z 

jednej strony, działania te ukróciły rządy starych elit miejskich, z drugiej strony, 

przekształciły niezależne władze miejskie w urzędy państwowe. Zmalała też rola cechów. Od 

1 września 1797 roku na obszarze Nowego Śląska wprowadzono przepisy Powszechnego 

Prawa Krajowego dla Państw Pruskich, tak zwany Allgemeines Landrecht.  

Po wcieleniu Nowego Śląska do Prus rozwiązania wymagała kwestia zwierzchności 

kościelnej, którą do tej pory na tym obszarze sprawowało biskupstwo krakowskie z biskupem 

Feliksem Pawłem Turskim. Rząd pruski podjął decyzję o włączeniu przejętych w rozbiorze 

ziem zachodniej Małopolski do diecezji wrocławskiej. 7 listopada 1797 roku departament 

spraw zagranicznych zadecydował o wcieleniu dekanatów częstochowskiego, pilickiego i 

siewierskiego do diecezji wrocławskiej. Przygotowano projekt separacji tych dekanatów, a 27 

kwietnia 1798 roku zatwierdzono go we Wrocławiu. O podjętych działaniach biskup 

krakowski otrzymał oficjalne powiadomienie z rąk Fryderyka Wilhelma III 3 lutego 1798 

roku. Turski natychmiast przekazał sprawę do kancelarii cesarskiej w Wiedniu. Ta 14 maja 

zgodziła się na żądania pruskie, o czym biskup krakowski powiadomił biskupa 

wrocławskiego Josepha Christiana Hohenlohe-Bertensteina, przekazując mu władzę nad 

spornym obszarem. Porozumienia międzypaństwowe i między biskupami nie miały jednak 

aprobaty Stolicy Apostolskiej.  
 

4 Neues preußisches Adelslexicon oder genealogische und diplomatische Nachrichten von den in der 
preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden fürstlichen, gräflichen, 
freiherrlichen und adeligen Häusern, mit der Angabe ihrer Abstammung, ihres Besitzthums, ihres 
Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Civil- und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und 
Künstler; bearbeitet von einem Vereine von Gelehrten und Freunden der vaterländischen Geschichte 
unter dem Vorstande des Freiherrn   Neue Sammlung aller in dem souverainen Herzogthum Schlesien 
und der demselben incorporirten Grafschaft Glatz in Finanz-, Polizey-Sachen etc. ergangenen und 
publicirten Verordnungen, Edicte, Mandate, Rescripte etc, Breslau 1804, t. 7, s. 121, s. 10-18. L. v. 
Zedlitz-Neukirch, Leipzig 1836, Bd. 2, s. 371. 
5 Schlesische Instanzien-Notiz oder Verzeichnis aller königlichen Militair-, Civil-, Geistlichen-, 
Schulen- und übrigen Verwaltungs-Behörden und öffentlichen Anstalten in der Provinz Schlesien 
1806, s. 38; S. Śreniowski, Historia ustroju Śląska, Katowice-Wrocław 1948, s. 230. 



Początkowo obszaru Nowego Śląska nie przyłączono do  żadnego archidekanatu i 

poddano bezpośredniej władzy wrocławskiego wikariatu generalnego. 11 kwietnia 1799 roku 

biskup utworzył Komisariat Siewierski o charakterze prawnym oficjalatu okręgowego. 

Wikariuszem okręgowym mianowano proboszcza parafii Koziegłowy Stare, księdza doktora 

Marcina Siemieńskiego, kanonika kieleckiego. Rozwiązanie to nie zadowoliło władz 

pruskich, które chciały ściślejszego związania regionu z państwem, także w strukturze 

kościoła. Dlatego jeszcze w 1799 roku w Berlinie postanowiono rozpocząć negocjacje z 

Rzymem w sprawie trwałego przyłączenia dekanatów do diecezji wrocławskiej. 9 września 

1800 roku papież Pius VII wydał brewe „Ad universam Dominici gregis”, w którym 

inkorporowano Komisariat Siewierski do diecezji wrocławskiej. Aktu inkorporacji dokonano 

5 maja 1801 roku w kościele parafialnym w Żarkach.  Dekanat siewierski złożony był z 16 

parafii, a pilicki (lelowski) obejmował 21 parafii, 1 filię i 3 klasztory. Dekanaty w dużej 

części pokrywały się z granicami powiatów. Natomiast na całym Nowym Śląsku istniał tylko 

jeden zbór ewangelicki w Zarzeczu, w powiecie pilickim. 

 

3. Gospodarka 

 

W mało atrakcyjnym w sensie rolniczym, bo żytnio-owsianym obszarze Nowego 

Śląska, liczna grupa średnia szlachty (55% zbiorowości) uczestniczyła w 70% dochodu 

ziemiańskiego. Własność drobna liczyła 20% ogółu z 2% udziału w dochodzie. Natomiast 

ziemiaństwo bogate nie było zbyt liczne (około 4% zbiorowości, a jego udział w dochodach 

kształtował się na poziomie 22%). Osady wiejskie na Nowym Śląsku były zróżnicowane pod 

względem wielkości i własności. Były wsie wielkie, jak szlachecka Poręba w powiecie 

pilickim, licząca 126 chałup i małe, jak Skrajnica w powiecie siewierskim, licząca zaledwie 3 

chałupy. Najwięcej było wsi średnich, liczących po kilkanaście chałup. Ze 102 wsi w 

powiecie siewierskim 44 należało do szlachty, 43 było własnością królewską, a 15 było w 

rękach Kościoła katolickiego. Natomiast w powiecie pilickim na 162 wsie 125 było 

własnością szlachecką, 23 królewską, 11 kościelną, a 3 miejską. Życie na wsiach toczyło się 

utartymi torami. Podstawową dziedziną gospodarki chłopskiej była produkcja roślinna, przede 

wszystkim uprawa żyta, owsa i jęczmienia. Na wsi dominowała trójpolówka ugorowo-

zbożowa. Związane z nią było ogrodnictwo. Hodowano woły, konie, owce, trzodę chlewną, 

kozy i drób.  



Miasta odgrywały istotną rolę w scentralizowanej monarchii Hohenzollernów. Dlatego 

z jednej strony władze pruskie zaprowadzając nową administrację sporo uwagi poświęcały 

uporządkowaniu spraw miejskich, bały również o rozwój handlu i rzemiosła. Z drugiej strony 

obciążyły miasta rujnującymi je podatkami. Zmuszone do tak licznych świadczeń miasta 

Nowego Śląska zaczęły się chylić ku upadkowi. Panowała bieda a nawet głód, szerzyły się 

choroby. Miasta na Nowym Śląsku nie były duże. Tylko pięć spośród nich miało więcej niż 

200 domów. Liczba domostw w 1796 roku wynosiła w Sławkowie - 293, Koziegłowach - 

267, w Żarkach - 265, w Siewierzu – 261, w Będzinie - 256. Modrzejów i Niwka liczyły 

zaledwie po 23-20 domów. Życie gospodarcze w omawianym okresie toczyło się więc w tych 

miastach, mimo usiłowań władz pruskich, dalej utartymi torami, a rolnictwo stanowiło 

podstawę egzystencji znacznej części mieszczan. Rzemiosłem trudniło się ok. 50% ludności 

miast Nowego Ślaska, 1% było urzędnikami oraz reprezentowało wolne zawody. W miastach 

Nowego Ślaska zaledwie 2% mieszczan było kupcami, mimo że przez ten region przebiegały 

stare szlaki handlowe i komunikacyjne: z Wrocławia do Krakowa przez Opole, Tarnowskie 

Góry, Siewierz, Olkusz, jeździła nim dwa razy w tygodniu, tam i z powrotem, poczta 

wozowa, zwana górnośląską; z Poznania do Krakowa przez Częstochowę, Koziegłowy, 

Siewierz, Olkusz; przez Czeladź i Będzin  przebiegał trakt o mniejszym znaczeniu, biegnący  

w kierunku Bogucic i Siemianowic, a przede wszystkim do Bytomia; ważnym węzłem 

komunikacyjnym był w regionie Siewierz.   

Rządy pruskie na Nowym Śląsku zapoczątkowały także industrializację, ponieważ  

obszar ten obfitował w złoża: węgla, rudy żelaza, galmanu i wapienia. W okresie istnienia 

Rzeczypospolitej surowce te nie miały większego znaczenia gospodarczego. Od  1795 roku 

Nowy Śląsk stał się przedmiotem zainteresowania  pruskiego Wyższego Urzędu Górniczego 

we Wrocławiu, jako naturalne zaplecze surowcowe dla rozwijającego się przemysłu Górnego 

Śląska. Zabrane Rzeczypospolitej ziemie miały przysparzać skarbowi pruskiemu dochodów. 

Dlatego głównym celem urzędników było związanie nowych ziem z organizmem 

gospodarczym państwa Hohenzollernów oraz zapewnienie im warunków do rozwoju, 

przynoszącego zwiększone zyski. Z obszaru Nowego Śląska przywożono: drzewo, węgiel 

kamienny z kopalń w rejonie Będzina i  Dąbrowy, rudę żelaza z Wojkowic Komornych, 

Rogoźnika, Dąbrowy, Zagórza, Sielca. W latach 1796-1797 pruski Urząd Górniczy w 

Tarnowskich Górach przejął pokłady węgla w Dąbrowie. Otwarto na tym terenie dwie 

rządowe kopalnie węgla kamiennego w systemie odkrywkowym: „Reden” w Dąbrowie w 

1796  roku i rok później „Hoym” w Strzyżowicach.  



Początkowo węgiel nadal wydobywano metodą odkrywkową, ale w 1798 roku 

rozpoczęto na „Redenie” budowę szybu upadowego i sztolni odwadniających. Równocześnie 

w całym rejonie rozpoczęto próbne wiercenia przygotowując się do uruchomienia kopalń w 

Ożarowicach i w Dańdówce. Prace poszukiwawcze surowców prowadzone były na całym 

obszarze między Przemszą a Pilicą.  

Węgiel dostarczano do hut górnośląskich, początkowo do huty gliwickiej, a od 1802 

roku do „Królewskiej Huty”, gdzie podjęto próby koksowania węgla ze Strzyżowic i 

Dąbrowy. Okres rządów pruskich to także czas wprowadzenia nowoczesnych metod 

wydobywczych. Do kopalń dostarczano z Górnego Śląsk narzędzia i maszyny, w tym 

pierwszą pompę mechaniczną i maszynę parową zainstalowaną w kopalni „Hoym”. Od 1796 

roku rozpoczął się również napływ wykwalifikowanych robotników śląskich i saskich, którzy 

pracowali w kopalniach zagłębiowskich jako sztygarzy i rębacze. Była to jednak grupa 

nieliczna i resztę kilkudziesięcioosobowej załogi kopalń stanowili mieszkańcy Nowego 

Śląska. W praktyce Nowy Śląsk stał się dostawcą tanich surowców. Ich transport na Górny 

Śląsk był bardzo opłacalny, odbywał się bowiem mieszczańskimi i chłopskimi zaprzęgami, 

przyczyniając się do rozwoju w regionie furmaństwa. Pruskim inwestycjom państwowym 

towarzyszyły podobne działania indywidualnych przedsiębiorców. Generał Schimmelpfenig 

von der Oye rozpoczął poszukiwania górnicze zakończone budową kopalni w Sielcu. 

Pruskich inwestorów zaczęli naśladować polscy ziemianie. W 1806 roku hrabia Mieroszewski 

założył kopalnię węgla kamiennego w Bobrku.  

 

4. Odłączenie od Prus 

 

Po klęskach armii pruskiej w wojnie z Napoleonem I w 1806 roku już w pierwszych 

dniach listopada do Wielkopolski wkroczyły zwycięskie wojska cesarza Francuzów, a na 

ziemiach zaboru pruskiego zaczęło rozwijać się polskie powstanie, które objęło swoim 

zasięgiem także terytorium Nowego Śląska. Kiedy kampania 1807 roku dobiegała końca, 

pobici Prusacy nie zapomnieli o wartości Nowego Śląska i kiedy przygotowywano traktat 

prusko-francuski w Tylży w lipcu 1807 roku, tak skonstruowali jego artykuły, aby obfitujący 

w bogactwa obszar zachodniej Małopolski pozostał częścią składową Królestwa Prus. Polskie 

powstanie na Nowym Śląsku i ofiary poniesione w latach 1806 i 1807, zadecydowały, że 

Francuzi wsparli wbrew pretensjom Prus roszczenia władz polskich do spornego terytorium. 



Ostatecznie przy regulacji granic, w konwencji elbląskiej z 10 listopada 1807 roku, ziemie 

Nowego Śląska włączono do Księstwa Warszawskiego. 
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Ordynacja Ziemska księstwa opolsko-raciborskiego 

 

Ordynacja Ziemska księstwa opolsko-

raciborskiego (Zřizeni Zemské Knižetstvi 

Oppolskeho a Ratiborského y ginych Kraguow k 

nim přislussegiczych, Landesordung, ordinatio 

provincialis) – obszerny, liczący 376 artykułów 

zawartych w 53 rozdziałach akt prawny o 

charakterze kodyfikacji, wydany przez sejmik 

księstwa opolsko-raciborskiego i zatwierdzony 

przez cesarza Ferdynanda I 29 września 1562 

roku. Motywem jej spisania była chęć ujęcia w 

jednym miejscu materiału prawnego, dotychczas 

rozproszonego w statutach1. Działania te 

wpisywały się w ruch kodyfikacyjny na Śląsku w 

XVI i XVII wieku. Dokument normował więc 

zagadnienia ogólnoustrojowe, ustalał kompetencje 

i prawa władz księstwa oraz regulował niemal 

wszystkie dziedziny prawa, z przeważającą jednak ilością norm proceduralnych i 

cywilnoprawnych. Niemniej w tekście brakuje systematyki – poszczególne gałęzie prawne nie 

są od siebie wyraźnie wyodrębnione, a przepisy zostały wzajemnie przemieszane. 

Ordynacji podlegała początkowo cała szlachta księstwa opolsko-raciborskiego, 

później również osoby spoza stanu szlacheckiego, ale posiadające dobra rycerskie bądź 

piastujące wysokie urzędy w księstwie, a w pewnym zakresie również poddani chłopi. 

Terytorialnie obejmowała ziemie należące do księstwa, jednak znalazła również zastosowanie 

w górnośląskich państwach stanowych: bytomskim, bogumińskim i od 1666 roku w 

wodzisławskim. Ponadto wywarła wpływ na praktykę sądową Siewierza oraz stała się 

wzorem dla ordynacji księstwa cieszyńskiego wydanej w 1591 roku. Z tego względu 

ordynacja ta nazywana jest też Górnośląskim Prawem Sądowym2. Obowiązywała ona do 

 

1 M. Ptak, Śląskie ordynacje ziemskie, w: „Sobótka” nr. 1, 1979, s. 33. 
2 Tamże, s. 21; Statut ziemski księstw Opolskiego i Raciborskiego i innych do nich należących, red. O. 
Kniejski, R. Sękowski, Opole 2012, s. 3; J. Kapras, Zemska zřizeni opolsko-ratiborské a tešinské, w: 
„Sbornik véd pravnich a statnich” t. XXII, 1922,  s. 2. 
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połowy XVIII wieku, czyli do momentu przejścia Śląska pod panowanie pruskie. 

Przypuszczalnie w XIX wieku mogła stanowić jeszcze prawo posiłkowe3.  Historycy 

podkreślają słowiański rodowód kodyfikacji, na którą w dużym stopniu wpłynęło prawo 

czeskie i polskie, oraz na nieznaczny udział prawa saskiego, w przeciwieństwie do ordynacji 

księstw dolnośląskich4.   

 

1. Układ wewnętrzny 

 

Ordynacja została spisana w języku czeskim i składa się z 53 nienumerowanych 

tytułów, czy też rozdziałów, te zaś dzielą się na artykuły oznaczone numeracją rzymską, 

odrębną dla każdego tytułu5. Tekst rozpoczyna się wstępem, wskazującym inicjatorów 

projektu na szlachtę księstwa opolsko-raciborskiego, która spisała i uchwaliła prawa na 

sejmiku w roku 1561. Za głównych pomysłodawców uważa się ówczesnego starostę 

ziemskiego Jana Oppersdorffa i kanclerza księstwa Mikołaja Lasotę6. 

Pierwszych dwanaście rozdziałów Zrzizeni dotyczy najważniejszych kwestii 

ustrojowych i militarnych księstwa. Rozdział pierwszy zawiera regulacje odnośnie formy i 

miejsca składania hołdu lennego, potwierdzenie zachowania dotychczasowych przywilejów, 

oraz powtórzoną za Przywilejem Hanuszowym informację o jedności księstwa i 

przynależących do niego okręgów. Kolejne dwa wymieniają podstawowe obowiązki ludności 

wynikające z konieczności obrony kraju. Dodatkowo tytuły te zawierają informacje dotyczące 

żołdu, zasad obsadzania zamków i miast podczas działań zbrojnych oraz opisany został 

wygląd chorągwi. Na następne pięć rozdziałów składają się przepisy administracyjne i 

ustrojowe. Dotyczą one wyglądu pieczęci królewskiej i ziemskiej, a także wymagań 

związanych z ich przechowywaniem. Rozdziały od 8 do 12 charakteryzują główne organy 

władzy księstwa i opisują organizację oraz kompetencje sejmu, kancelarii oraz starosty 

generalnego. W rozdziałach od 13 do 20, składających się z ponad 70 artykułów, znalazły się 

regulacje związane z prawem małżeńskim majątkowym, opiekuńczym i spadkowym. Dalej 

poświęcono uwagę duchowieństwu (rozdział 23) oraz sprawom majątkowym duchownych 

(rozdział 21), skupiając się głównie na dziesięcinach i sposobie ściągania opłat. Ponadto 

 

3 M. Ptak, Śląskie ordynacje…, s. 21. 
4 P. Wiązek, Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich, Wrocław 2002; s. 39, M. Ptak, Śląskie 
ordynacje…, s. 21, J. Kapras, Zemská zřízeni…, s. 2. 
5 M. Kinstler, Uwagi o śląskich ordynacjach ziemskich XVI i XVII wieku, w: „Sobótka” nr. 3, 1976, 
s.397. 
6 Statut ziemski…, s. 9. 



zawarto też przepisy związane z majątkiem szpitalnym i dochodom instytucji i fundacji 

kościelnych (rozdział 22). Kolejne 20 rozdziałów zawiera zróżnicowany materiał prawny, 

składający się z przepisów karnych, administracyjnych, materialnych i proceduralnych. W tej 

części aktu, liczącego przeszło dwieście artykułów, znajdują się regulacje związane z 

bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zasady działania wymiaru sprawiedliwości 

dotyczące m.in. składu sędziowskiego i sposobu jego uzupełniania, wynagrodzenia, 

kolejności zasiadania za stołem, zaprzysiężenia sędziego ziemskiego, prawa i obowiązki 

uczestników procesu (w tym kary za niestawienie się w sądzie na wezwanie). Dodatkowo 

wymieniono tu niektóre kategorie przestępstw i zasady karania za nie. Ostatnią grupą 

przepisów są, począwszy od rozdziału 40, zagadnienia dotyczące stosunków dominialnych i 

ekonomicznej ochrony interesów feudałów.  

 

2. Władze księstwa 

 

Najwyższym urzędnikiem był starosta (Wrehni Haytman zemsky, Oberster 

Landeshauptmann) księstwa wykonujący polecenia władcy. Po zatwierdzeniu ordynacji jego 

rola znacznie wzrosła, gdyż stał się namiestnikiem cesarza sprawującym w jego imieniu 

władzę. Jego kompetencje rozciągały się również na sądownictwo, ponieważ jednocześnie 

miał pełnić rolę najwyższego sędziego księstwa, przewodniczyć sesjom sądu oraz zatwierdzać 

wyroki. Funkcję doradczą starosty pełnił sejmik ziemski, któremu ordynacja nie poświęciła 

jednak zbyt wiele miejsca. Początkowo jego skład tworzyła szlachta, zaś zwoływany był na 

rozkaz króla przez starostę i sąd ziemski. Obecność na posiedzeniu była obowiązkowa, a 

niestawienie się podlegało karze dziesięciu grzywien. Instytucja ta szybko przekształciła się w 

sejmik reprezentantów, w skład którego weszli także przedstawiciele duchowieństwa i miast. 

Delegaci zostali podzieleni na stan panów i stan rycerski. Wkrótce sejmik zaczął zajmować 

się wszelkimi przejawami życia publicznego7, a jego uchwały zatwierdzane były przez 

cesarza, jako króla czeskiego.  

Drugim dygnitarzem księstwa był kanclerz, do którego kompetencji należała 

organizacja administracji, prowadzenie kancelarii i odpowiedzialność za pieczęcie (pieczęć 

królewską i pieczęć księstwa), a również prowadzenie ksiąg urzędowych, takich jak księgi 

ziemskie, notarialne czy sądowe. Funkcję zastępcy kanclerza pełniło dwóch urzędników, to 

jest amtmanów. Kancelaria pierwotnie znajdowała się na zamku opolskim, później zaś w 

 

7 Statut ziemski…, s. 10-11. 



prywatnym domu kolejnych kanclerzy, tzw. Domu Nawoyowym, od nazwiska pierwszego 

właściciela, bądź Domem Kanclerskim8. 

Ordynacja nie precyzuje w jaki sposób powoływano starostę oraz kanclerza. W 

przypadku starosty przyjęła się zasada (choć nie zawsze praktykowana), iż sejmik ziemski 

przedstawiał trzech kandydatów, spośród których cesarz mianował jednego9, natomiast o 

wyborze kanclerza Zrzizeni informuje, że zatwierdzać go miała władza zwierzchnia.  

Trzecią osobą w księstwie był zwierzchni sędzia ziemski, jednak jego rola została 

ograniczona przez sędziowskie funkcje starosty. Sesje sądu ziemskiego miały odbywać się 

dwa razy do roku, pierwsza w Opolu, druga w Raciborzu, a więc zachowano w przepisach 

ustalony już wcześniej porządek zbierania się sądu, wynikający z przepisów Przywileju 

Hanuszowego. Skład sądu liczył osiemnaście osób: starostę ziemskiego, który przewodniczył 

obradom, sędziego ziemskiego, kanclerza księstwa oraz piętnastu asesorów. Zasiadali oni za 

stołem według ustalonego porządku, w ten sposób iż pierwsze i najważniejsze miejsce 

zajmował starosta, po jego lewej sędzia, a dalej kanclerz. Stan rycerski zasiadał po lewej, a 

stan pański po prawej stronie, w kolejności według stażu sędziowskiego. Występujący przed 

sądem zarówno mieszkańcy księstwa, jak i cudzoziemcy, mieli wypowiadać się w języku 

czeskim. Również po czesku należało wydawać wyroki, zaś przedstawione sądowi 

dokumenty pisane po łacinie bądź niemiecku miały być tłumaczone.  

 

3. Wydania drukiem 

 

Pierwsze wydanie Zrzizeni ukazało się drukiem w 1563 roku w Ołomuńcu z 

inicjatywy Mikołaja Lasoty. Na karcie tytułowej został umieszczony drzeworyt z herbem 

księstwa opolsko-raciborskiego, natomiast na końcu dzieła widnieje herb Lasoty z inicjałami 

NL10. Do dzisiejszych czasów zachowały się cztery egzemplarze tego wydania, które znajdują 

się w dziale poloników Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu, w 

Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, a również w bibliotece Klementinum w Pradze 

i Ermitażu w Petersburgu11. Kolejne dwie edycje miały miejsce w XVII wieku, w 1609 roku 

 

8 Dom ten usytuowany był przy bramie zamkowej naprzeciwko klasztoru franciszkanów i przylegał do 
murów miejskich. Dziś znajduje się w tym miejscu Archiwum Państwowe w Opolu. R. Sękowski, 
Opole. Rozwój przestrzenny miasta do końca XVII wieku (szkice i wypisy źródłowe), Opole 2013, s. 
44-45. 
9 Statut ziemski…, s. 10. 
10 Statut ziemski…, s. 8. Również przypisy nr. 48, 49. 
11 Według informacji podanych przez Mariana Ptaka, Śląskie ordynacje…, przyp. 19, s. 20 oraz 
kwerendy Olgierda Kniejskiego  i Romana Sękowskiego, który podaje również informację o jeszcze 



we Wrocławiu w opracowaniu Adama Grentiusa i w 1671 roku w Nysie, wydane przez 

Ignatiusa Schubarta. Wydanie wrocławskie znane jest z bibliotek uniwersyteckich w Dreźnie i 

Cincinnati w USA. Jeden z egzemplarzy przechowywany jest też w zbiorach Cieszyńskiego 

Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach i udostępniony przez Śląską 

Bibliotekę Cyfrową. Pozostałe zachowane egzemplarze tego wydania znajdują się ponadto w 

cieszyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach, i Archiwum 

Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Na podstawie tych wydawnictw powstały odpisy w języku 

niemieckim, autorstwa Schickfussa z 1625 roku, Weingartena z 1690 roku, czy też 

Brachvogela z 1731 roku. Nie zachowały się jednak materiały, które przed wojną znajdowały 

się w zespole księstwa opolsko-raciborskiego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu12. 
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Katarzyna Pukowiec-Kurda 

Parki krajobrazowe województwa śląskiego 

 

Park krajobrazowy – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody to jedna z najważniejszych 

(zaraz po parkach narodowych i rezerwatach przyrody) forma ochrony przyrody w Polsce. 

Obejmuje obszar ochrony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 

walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego wraz z określeniem jego 

granic, nazwy oraz ewentualnej otuliny następuje na podstawie uchwały sejmiku 

województwa. W przeciwieństwie do obszaru parków narodowych i rezerwatów przyrody, 

teren parku krajobrazowego może być gospodarczo wykorzystywany, jednakże ze względu na 

chronione wartości, na terenie parku można wprowadzić odpowiednie zakazy (m.in. realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, gospodarczego pozyskiwania 

surowców, zabijania zwierząt, wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę 

terenu). Dla obszarów parków krajobrazowych wprowadza się plany ochrony na okres 20 lat, 

określając aktualny stan przyrody, potencjalne zagrożenia wraz z propozycją sposobu ich 

eliminacji, uwarunkowania społeczne i gospodarcze, skuteczność dotychczasowych działań 

ochronnych, stan zagospodarowania przestrzennego oraz wyniki audytu krajobrazowego.  

 

1. Historia parków krajobrazowych w województwie śląskim 

 

Najstarszym parkiem krajobrazowym województwa śląskiego jest Załęczański Park 

Krajobrazowy, utworzony w 1978 r. na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Sieradzu1, jednakże o teren położony w obszarze obecnego województwa śląskiego 

powiększono go dopiero w 1995 roku na mocy Rozporządzenia Wojewody 

Częstochowskiego2. Od 1980 r. na terenie byłych województw: częstochowskiego, 

katowickiego i krakowskiego działał Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Należały do 

niego trzy parki krajobrazowe, obecnie położone w granicach woj. śląskiego: Park 

Krajobrazowy Orlich Gniazd (na terenie woj. katowickiego i częstochowskiego), Załęczański 

Park Krajobrazowy (woj. częstochowskie) i Park Krajobrazowy „Stawki” (woj. 

 

1 S. Skrzypczyk, Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. w: Przyroda województwa 
częstochowskiego, red. J.B. Krysiak, J. Markiewicz, S. Skrzypczyk, Częstochowa 1993, s. 99-100. 
2 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr Form Ochrony Przyrody – Parki Krajobrazowe, 
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [25 sierpnia 2016]. 



częstochowskie)3. Na terenie dawnego województwa katowickiego w 1994 roku utworzono 

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich z siedzibą w 

Rudach Wielkich4, a na terenie województwa częstochowskiego w 1998 roku Park 

Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”5 z siedzibą w Herbach. W granicach dawnego 

województwa bielskiego, w 1986 roku na terenie Beskidu Żywieckiego utworzono Żywiecki 

Park Krajobrazowy. W 1998 r. na terenie Beskidu Śląskiego – Park Krajobrazowy „Beskidu 

Śląskiego”, a na terenie Beskidu Małego – Park Krajobrazowy „Beskidu Małego”6.  

 

Data utworzenia oraz powierzchnia parków krajobrazowych w województwie śląskim 
(opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody  - Parki Krajobrazowe 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach). 

Po reformie administracyjnej, wprowadzającej z dniem 1 stycznia 1999 r. podział 

Polski na 16 województw, w granicach województwa śląskiego w całości znalazły się parki: 

Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”, Park Krajobrazowy „Stawki”, Park 

Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, Park Krajobrazowy 

 

3 S. Skrzypczyk, Zespół Jurajskich ... s. 99. 
4 B. Tokarska-Guzik, Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. w: Przyroda 
województwa katowickiego, red. K. Rostański, Krzeszowice 1997, s. 104. 
5 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr Form ... [25 sierpnia 2016]. 
6 Tamże. 



„Beskidu Śląskiego”, Żywiecki Park Krajobrazowy oraz parki krajobrazowe położone na 

granicy dwóch lub trzech województw: Park Krajobrazowy Orlich Gniazd i Park 

Krajobrazowy „Beskidu Małego” (parki transgraniczne z woj. małopolskim) oraz Załęczański 

Park Krajobrazowy (park transgraniczny z woj. łódzkim i opolskim). Od 1 stycznia 2000 r. na 

mocy Zarządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 1999 roku funkcjonuje Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego jako jednostka budżetowa województwa, 

podlegająca pod Urząd Marszałkowski i zarządzająca wszystkimi parkami krajobrazowymi na 

terenie województwa śląskiego7. 

 

2. Struktura parków krajobrazowych w województwie śląskim 

 

Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego kieruje Dyrektor, mający 

dwóch zastępców. Główną siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego jest Biuro Zespołu Parków w Będzinie. W biurze funkcjonują działy: Ochrony 

Przyrody, Ochrony Krajobrazu i Dóbr Kultury, Edukacji Ekologicznej, Administracyjno-

Gospodarczy oraz stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i kadr. Pod Biuro Zespołu Parków 

podlegają Oddziały Terenowe, znajdujące się w Kalinie (na terenie Parku Krajobrazowego 

„Lasy nad Górną Liswartą”), Smoleniu (teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, biuro 

zawiadujące jurajskimi parkami krajobrazowymi), Rudach (teren Parku Krajobrazowego 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich) oraz w Żywcu (biuro zawiadujące 

beskidzkimi parkami krajobrazowymi). Ponadto w Smoleniu funkcjonuje Ośrodek 

Edukacyjno-Naukowy. Nad poprawnością działań ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr 

kultury czuwa Rada Parków Krajobrazowych, powoływana na pięcioletnią kadencję. 

Członkami Rady Parków są specjaliści w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego8. 

   

 

 

 

 

7 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Biuletyn Informacji Publicznej, 
http://zpkws.bedzin.sisco.info [29 sierpnia 2016]. 
8 Tamże. 



3. Działania prokrajobrazowe i projekty prowadzone w parkach 

krajobrazowych 

 

Parki krajobrazowe w województwie śląskim (opracowanie własne na podstawie WMS GDOŚ) 

Jednym z działań prokrajobrazowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego jest prowadzenie projektów LIFE+, realizowanych w obrębie obszarów Natura 

2000 na terenie trzech parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, Parku 

Krajobrazowego „Beskidu Śląskiego” i Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Program LIFE+ 

jest zarządzany i finansowany przez Komisję Europejską.  

Projekt LIFE+ pt. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, 

charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” ma na celu ochronę 

muraw kserotermicznych obszaru Wyżyny Częstochowskiej oraz gatunku endemicznego – 

warzuchy polskiej. Swoimi działaniami obejmuje teren czterech ostoi Natura 2000: 

Olsztyńsko-Mirowskiej (PLH240015), Złotopotockiej (PLH240020), Kroczyckiej 

(PLH240032) i Środkowojurajskiej (PLH240009). Oprócz ochrony czynnej muraw 

kserotermicznych (głownie poprzez wypas owiec i kóz), muraw naskalnych i warzuchy 



polskiej w ramach projektu uzupełniono obszar o infrastrukturę turystyczną (tablice 

informacyjne, miejsca postojowe dla turystów i nowe trasy wspinaczkowe) oraz prowadzono 

działania edukacyjne w ramach warsztatów dla dzieci i spotkań z lokalną społecznością9. 

Projekt LIFE+ „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków 

Krajobrazowych” ma na celu ochronę muraw bliźniczkowych i polan z dzwonkiem 

piłkowanym. Działaniami zostały objęte dwie ostoje Natura 2000: Beskid Śląski 

(PLH240005) i Beskid Żywiecki (PLH240006). Głównym działaniem ochrony czynnej jest 

wypas owiec na halach w trzech kompleksach wypasowych, usuwanie samosiewów drzew i 

krzewów, koszenie roślinności łąkowej i murawowej, uzupełnienie infrastruktury turystycznej 

o platformy widokowe i tablice informacyjno-dydaktyczne oraz działalność edukacyjna, w 

ramach której wydano „Podręcznik Dobrych Praktyk Pasterskich” oraz album 

multimedialny10. 

 

4. Parki górskie 

 

4.1. Żywiecki Park Krajobrazowy 

 

Żywiecki Park Krajobrazowy powstał na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 1986 roku11. Powierzchnia parku 

krajobrazowego wynosi 358,70 km2, a powierzchnia otuliny - 186 km212. Obszar parku 

krajobrazowego położony jest na terenie Beskidu Żywieckiego, fizycznogeograficznie leży w 

mezoregionie Beskidu Żywieckiego, Kotliny Żywieckiej i w niewielkiej części Beskidu 

Śląskiego i Makowskiego. Przez teren parku przepływają rzeki Soła i Koszarawa z licznymi 

dopływami. Administracyjnie, park krajobrazowy leży na terenie gmin: Jeleśnia, Świnna, 

Żywiec, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły. Południową 

granicę parku stanowi granica państwa z Republiką Słowacką.  

 

9 Projekt LIFE+ „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru 
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, http://lifezpkws.pl/ [25 sierpnia 2016]. 
10 Projekt LIFE+ „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”, 
http://www.lifebeskidy.com.pl/, [25 sierpnia 2016]. 
11 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki, Beskidu 
Śląskiego, Beskidu Małego. red. Z. Chromik, R. Krause, J. Mastaj, Katowice 2008, s. 5. 
12 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr Form ... [25 sierpnia 2016]. 



 

Żywiecki Park Krajobrazowy - Widok na Dolinę Soły z przysiółka Dziaski 

Żywiecki Park Krajobrazowy powołano celem wprowadzenia szczególnej ochrony 

wartości przyrodniczych, fizjograficzno-krajobrazowych i kulturowych Beskidu 

Żywieckiego, zarówno dla zapewnienia harmonii rozwoju sieci osadniczej z warunkami 

ukształtowania środowiska i krajobrazu, jak i potrzeb naukowo-dydaktycznych i racjonalnie 

pojętej turystyki, sportu i rekreacji13. Celem jeszcze lepszej ochrony zasobów przyrodniczych 

parku, utworzono obszar Natura 2000 Beskid Żywiecki (obszar ptasi i siedliskowy).  

Teren parku krajobrazowego obejmuje swoim zasięgiem trzy główne grupy górskie 

Beskidu Żywieckiego: Worek Raczański, grupę Lipowskiej-Romanki oraz Pilska z 

najwyższym szczytem Pilsko (1557 m.n.p.m). Położenie górskie warunkuje występowanie 

piętrowości klimatycznej i roślinnej oraz występowanie cennych form przyrody 

nieożywionej. Najniższe piętro pogórza, sięgające do wysokości 600 m.n.p.m użytkowane jest 

rolniczo i pod zabudowę mieszkalno-gospodarczą. Piętro pogórza pierwotnie porastały lasy 

liściaste z grabem, dębem i klonem oraz olszyna karpacka, współcześnie zajmujące jedynie 

niewielkie połacie terenu. Wyższe piętro stanowi regiel dolny (do 1150 m.n.p.m), obecnie w 

większej części porośnięty lasami świerkowymi (stanowią ok. 80% drzewostanu parku), z 

 

13 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki ..., s. 5. 



niedużymi połaciami rzadkich zbiorowisk: buczyny karpackiej, kwaśnej buczyny górskiej, 

boru świerkowo-jodłowego lub jaworzyny ziołoroślowej i jaworzyny karpackiej. Regiel 

górny porasta zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa, przybierająca w wyższych 

partiach gór formy skarłowaciałe. Piętro regla górnego sięga do wysokości 1300 m.n.p.m. 

Bezleśne obszary regla dolnego i górnego pokrywają hale górskie pochodzenia 

antropogenicznego, powstałe wskutek prowadzenia intensywnej gospodarki pasterskiej. 

Typowym zbiorowiskiem polan są łąki mieczykowo-mietlicowe, murawy bliźniczkowe lub 

łąki rajgrasowe. W Beskidzie Żywieckim jedynie na Pilsku wykształciło się piętro 

kosodrzewiny, występujące wraz z zaroślami jałowca oraz borówczyskami bażynowymi14. 

Spośród ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, rozpoznanych na terenie 

Żywieckiego Parku Krajobrazowego, część z nich jest objęta ochroną lub należy do gatunków 

zagrożonych wyginięciem. Zaliczyć można do nich storczyki: kruszczyka błotnego, kukułkę 

plamistą, kukułkę bzową. Rzadkimi gatunkami są również ozorka zielona, turzyca 

skąpokwiatowa, czosnek syberyski i zarzyczka górska, które znajdują się na Czerwonej Liście 

Roślin. Charakterystycznymi gatunkami rosnącymi w runie buczyny karpackiej są: żywiec 

gruczołowaty, żywiec cebulkowy, śnieżyczka przebiśnieg i zawilec gajowy. W runie lasów 

regla górnego rośnie objęty ochroną widłak jałowcowaty a także borówka czernica, podbiałek 

alpejski i szczawik zajęczy. Charakterystycznymi gatunkami w najwyższym piętrze, oprócz 

kosodrzewiny (sosna kosa) są: wierzba śląska, róża alpejska, jałowiec halny, bażyna 

obupłciowa i śmiałek pogięty. Wśród roślin zbiorowisk nieleśnych warto wymienić: tomkę 

wonną, kostrzewę czerwoną, bliźniczkę psią trawkę oraz mieczyka dachówkowatego15, 

będącego pod ochroną ścisłą.  

W Żywieckim Parku Krajobrazowym żyją duże ssaki: niedźwiedzie brunatne, wilki, 

rysie, jelenie, dziki, łosie oraz sarny. Spośród małych ssaków wymienić należy łasice, 

gronostaje, tchórze, kuny leśne, borsuki i bobry. Do rzadkich gatunków należą: orzesznica i 

koszatka oraz endemit karpacki – darniówka. Teren parku zamieszkują liczne gatunki ptaków: 

głuszce, jarząbki, myszołowy, jastrzębie, krogulce, pustułki oraz sowy: puszczyk, puchacz, 

płomykówka i pójdźka. Małymi ptakami reprezentującymi awifaunę parku są zimorodek, 

pluszcz i pliszka górska. Spośród gadów wymienić należy jaszczurki zwinki, żyworódki, 

padalce, popularne zaskrońce i żmije zygzakowate. Liczniejsze są płazy: salamandry 

plamiste, rzekotki drzewne, kumaki górskie oraz endemit traszka karpacka. W górnych 

odcinkach rzek żyją pstrągi, strzeble potokowe, głowacze białopłetwe oraz rzadki gatunek 

 

14 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe w Polsce, Warszawa 2004, s. 641. 
15 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki ..., s. 9-13. 



kręgowca bezpłetwowego - minóg strumieniowy16. Rzadkim gatunkiem żyjącym w parku jest 

również rak szlachetny.  

Na terenie parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody, z czego większość stanowią 

rezerwaty leśne: Śrubita, Oszast, Pod Rysianką, Romanka, Butorza, Dziobaki, Gawroniec 

oraz Pilsko, który utworzono dla ochrony górnoreglowego boru świerkowego oraz nieleśnych 

zbiorowisk kosodrzewiny i muraw krzewinkowych, a także Muńcoł, chroniący stanowisko 

śnieżyczki przebiśniega oraz zbiorowisko z kokoryczą pustą. Na terenie parku utworzono 

również użytki ekologiczne: Hala Cebulowa, w którym ochroną objęto torfowisko z rzadkimi 

gatunkami roślin oraz Stawek w Złatnej17, chroniący ekosystem oczka wodnego. Ze względu 

na specyficzną budowę geologiczną i ukształtowanie terenu w obszarze parku znajduje się 

wiele pomników przyrody nieożywionej, wśród których należy wymienić: Jaskinię Wickową, 

Jaskinię pod Rozdrożem czy Wodospad w Sopotni Wielkiej.  

Teren Żywieckiego Parku Krajobrazowego jest bogaty w zabytki dziedzictwa 

kulturowego. Zabytkami dworskimi na terenie otuliny parku są: zespół dworski z parkiem z 

1833 r. w Kamesznicy oraz zespół pałacowo-parkowy w Rajczy. Do zabytków sakralnych  

należą: sanktuarium maryjne w Przyłękowie, drewniany kościół pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Cięcinie oraz drewniany kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Żabnicy. Architekturę beskidzką można podziwiać w karczmie z XVIII w. w Jeleśni oraz 

Izbie Regionalnej „Stara Chałupa” z 1739 r. w Milówce. O gospodarczej przeszłości Beskidu 

Żywieckiego świadczą pozostałości dawnej huty szkła z XIX w. w Złatnej Hucie18, a 

zabytkami historycznymi są forty w Węgierskiej Górce. Charakterystycznym elementem 

kulturowym Beskidu Żywieckiego jest miejscowy folklor, na który składają się gwara, 

muzyka, stroje oraz tradycje i zwyczaje. Damski strój górali żywieckich składa się z 

wełnianej spódnicy w kwiatowe wzory, dekoracyjnej zapaski, płóciennej bluzki z haftami, 

wełnianej chusty oraz czerwonych korali. Strój męski jest bardziej skromny i składa się z 

płóciennej koszuli, wełnianych spodni i wełnianej peleryny oraz kapelusza i skórzanego pasa. 

O licznych i ciągle żywych tradycjach i zwyczajach góralskich na Żywiecczyźnie świadczą 

festiwale i święta góralskie: Festiwal Folkloru Górali Polskich, Tydzień Kultury Beskidzkiej, 

Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach, redyki beskidzkie oraz festiwale muzyki góralskiej. 

 

 

16 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 642. 
17 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ [25 
sierpnia 2016]. 
18 R. Dulias, A. Hibszer, Ochrona przyrody, w: Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka. Kultura, 
Krzeszowice 2004 s. 65. 



4.2. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 

 

Park Krajobrazowy Beskidu Ślaskiego - Dolina Białej Wisełki 
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego powołano na mocy Rozporządzenia Wojewody 

Bielskiego z 16 czerwca 1998 r.19. Obejmuje on teren o powierzchni 386,20 km2 w ramach 

ochrony parku oraz 222,85 km2 otuliny. Położony jest na terenie Beskidu Śląskiego w 

mezoregionach Beskidu Śląskiego, Pogórza Śląskiego i Kotliny Żywieckiej. Administracyjnie 

leży na terenie gmin: Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice, Goleszów, Istebna, Jaworze, 

Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprza, Szczyrk, Ustroń, Węgierska Górka, Wilkowice i 

Wisła. Na terenie parku swoje źródła bierze rzeka Wisła, która powstaje wskutek połączenia 

potoków Czarnej i Białej Wisełki.  

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzono w celu zachowania i 

upowszechniania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego, 

w warunkach racjonalnego gospodarowania. Wysokie wartości przyrodnicze, głównie 

zbiorowiska leśne potwierdzono, tworząc na terenie Beskidu Śląskiego obszar Natura 200020. 

 

19 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki ..., s. 23. 
20 Tamże. 



 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego - Widok z wieży na szczycie Baraniej Góry 

Na Beskid Śląski składają się dwa główne pasma górskie: Pasmo Czantorii z 

najwyższym szczytem Czantorii Wielkiej (995 m.n.p.m) oraz Pasmo Baraniej Góry z 

najwyższym szczytem – Skrzyczne (1257 m.n.p.m). Ze względu na atrakcyjność Beskidu 

Śląskiego, obszar podlega antropopresji, o czym świadczy gęsta zabudowa i 

zagospodarowywanie piętra pogórza. Jedynie w niewielkich płatach można stwierdzić 

występowanie naturalnych dla tych wysokości (do 450 m.n.p.m) grądów, łęgów jesionowych 

i olszyny górskiej. Piętro regla dolnego w Beskidzie Śląskim porastają lasy wtórne – 

świerczyny, a w fragmentach zajmują pierwotne lasy dolnoreglowe: buczyna karpacka i 

kwaśna buczyna górska, jaworzyna karpacka i jaworzyna górska oraz dolnoreglowe bory 

jodłowo-świerkowe. Piętro regla dolnego sięga do wysokości 1000 m.n.p.m. Szczytowe partie 

górskie porastają lasy górnoreglowe – świerczyny. Nieleśne polany zajmują zbiorowiska 

muraw bliźniczkowych, muraw goździkowych z goździkiem kropkowanym, łąki mietlicowo-

mieczykowe i tomkowo-mietlicowe. Obszary źródliskowe porastają młaki kozłkowo-

turzycowe i mietlicowo-turzycowe21. 

 

21 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 631-634. 



Na uwagę zasługują gatunki roślin chronionych: mieczyk dachówkowaty, torfowiec 

kończysty i parzydło leśne. Specyficzną rośliną runa lasów dolnoreglowych Beskidu 

Śląskiego jest żywiec dziewięciolistny. Gatunkami zbiorowisk nieleśnych są ostrożeń łąkowy, 

mietlica pospolita, tomka wonna, bliźniczka psia trawka, wełnianka pochwowata, naparstnica 

purpurowa, miłosna górska i omieg górski. Zacienione półki naskalne porastają paprotka 

zwyczajna, zanokcica naskalna i paprotnica krucha.  

Teren Beskidu Śląskiego bardzo rzadko odwiedzają niedźwiedzie brunatne, ale jest to 

także  miejsce bytowania innych dużych ssaków: wilka, rysia, dzika, jelenia, lisa i sarny. W 

jaskiniach żyją nietoperze: nocek duży, gacek wielkouch i podkowiec mały. Do kuraków 

zaliczyć można głuszca i jarząbka. Mniejsze ptaki reprezentują drozd obrożny, dzięcioł 

trójpalczasty, orzechówka, pliszki górskie, zimorodki i pluszcze. Gadami występującymi na 

terenie parku są popularne jaszczurki zwinki i żyworódki, padalce, zaskrońce i żmije 

zygzakowate oraz prawdopodobnie jedyne w Polsce stanowisko jaszczurki zielonej. Wśród 

płazów można wymienić salamandrę plamistą, rzekotkę drzewną i kumaka górskiego22.  

Na terenie parku znajduje się 8 rezerwatów przyrody. Do rezerwatów leśnych 

zaliczamy: Baranią Górę (ochrona piętrowego układu roślinności leśnej), Stok Szyndzielni 

(ochrona lasów dolno- i górnoreglowych), Zadni Gaj (ochrona buczyny karpackiej z cisem), 

Czantoria (ochrona dolnoreglowych lasów buczyny karpackiej, buczyny górskiej i jaworzyny 

karpackiej), Dolina Łańskiego Potoku (ochrona podgórskiego łęgu jesionowego i olszyny 

górskiej) oraz Jaworzyna (ochrona jaworzyny górskiej). Ponadto rezerwat Wisła chroni 

źródłowy odcinek Wisły z pstrągiem potokowym (rezerwat wodny), a Kuźnie jako rezerwat 

przyrody nieożywionej - wychodnie skalne i jaskinie na stokach Murońki. W otulinie parku 

krajobrazowego znajduje się obszar siedliskowy Natura 2000: Kościół w Górkach Wielkich 

(siedlisko nietoperzy). Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego znajdują się 

użytki ekologiczne Uroczysko Jasionka i Góra Tuł oraz  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

Dolina Wapienicy, Cygański Las, Góra Bucze i Gościnna Dolina23. Licznie występują 

pomniki przyrody nieożywionej: Jaskinia Malinowska, Jaskinia Lodowa, Jaskinia 

Salmopolska, Jaskinia Trzy Kopce, Malinowska Skała i Skały na Kobylej.  

Ważnym elementem kultury materialnej Beskidu Śląskiego są zabytki architektury. 

Należą do nich: drewniany kościół św. Jakuba w Szczyrku, kościół św. Bartłomieja w 

Lipowej, średniowieczny kościół parafialny św. Marcina w Radziechowach, kościół św. Jana 

 

22 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki ..., s. 28-
34. 
23 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, [25 sierpnia 2016]. 



Chrzciciela w Brennej, drewniany kościół św. Krzyża oraz kościół parafialny pw. Dobrego 

Pasterza w Istebnej, kościół Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie i kościół Opatrzności 

Bożej w Jaworzu. W Wiśle wart uwagi jest dworek myśliwski Habsburgów oraz zameczek 

prezydenta Rzeczpospolitej na Zadnim Groniu. W Istebnej znajduje się Chata Kawuloka z 

tradycyjnym góralskim wystrojem i instrumentami ludowymi24, a w Koniakowie Izba 

Regionalna Gwarków i Centrum Pasterskie organizujące Jarmarki Pasterskie. W Górkach 

Wielkich znajduje się Dwór Kossaków, obecnie Centrum Kultury i Sztuki. W Jaworzynce na 

Trzycatku znajduje się trójstyk granic: polskiej, czeskiej i słowackiej.  

Atrakcją turystyczną jest również infrastruktura narciarska – skocznia im. Adama 

Małysza w Wiśle-Malince oraz wiadukt kolejowy w Wiśle-Łabajowie. Górale śląscy również 

wykształcili elementy folkloru. Charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego jest koronczarstwo, 

którego centrum znajduje się w Koniakowie w gminie Istebna. Oprócz tego obszar cechuje 

specyficzna gwara, strój góralski (istnieją nawet lokalne stroje np. wiślański), muzyka, 

kuchnia (np. ciasteczka cieszyńskie) oraz lokalne tradycje i zwyczaje. 

 

4.3. Park Krajobrazowy Beskidu Małego 

 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego utworzono 16 czerwca 1998 roku na mocy 

Rozporządzenia Wojewody Bielskiego25. Zajmuje powierzchnię 257,70 km2 i okala go 

otulina o powierzchni 222,53 km2. Położony jest w Beskidzie Małym, w mezoregionach 

Beskidu Małego, Kotliny Żywieckiej i Pogórza Śląskiego. Leży na terenie gmin: Andrychów, 

Bielsko-Biała, Czernichów, Gilowice, Kozy, Łękawica, Mucharz, Porąbka, Stryszawa, 

Ślemień, Wadowice, Wilkowice, Zembrzyce i Żywiec. Park krajobrazowy dzieli na dwie 

części rzeka Soła, na której utworzono zbiorniki wodne: Żywiecki, Międzybrodzki i 

Czaniecki, które tworzą tzw. Kaskadę Soły.  

Celem utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego było zachowanie i 

upowszechnienie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Małego w 

warunkach racjonalnego gospodarowania26. 

Beskid Mały składa się z dwóch pasm: Magurki Wilkowickiej z najwyższym 

szczytem Czuplem (933 m.n.p.m) oraz Grupy Łamanej Skały (929 m.n.p.m). W Beskidzie 

Małym można wyróżnić dwa piętra roślinne. Obszary do wysokości 550 m.n.p.m zajmuje 

 

24 Chata Kawuloka w Istebnej, http://chatakawuloka.eu [29 sierpnia 2016]. 
25 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki ..., s. 41. 
26 Tamże. 



piętro pogórza, obecnie wykorzystywane pod zabudowę i produkcję rolną. Pierwotnie 

porastały je grądy subkontynentalne z grabem, dębem, lipą, bukiem, jesionem i klonem w 

domieszce. Obszary podmokłe porastają łęgi jesionowe z bujnym runem, składającym się 

głównie z lepiężnika białego i niecierpka pospolitego. Wyższe partie terenu (właściwie aż do 

szczytów) zajmuje regiel dolny, porośnięty lasami świerkowymi, będącymi skutkiem 

sztucznych nasadzeń. Naturalnymi zbiorowiskami dla regla dolnego są żyzne buczyny 

karpackie, kwaśne buczyny górskie, jaworzyna karpacka, bory jodłowo-świerkowe, a w 

dolinach potoków olszyny górskie i bagienne. Obszary bezleśne porastają kośne łąki 

rajgrasowe, wilgotne łąki z ostrożeniem łąkowym, łąki mieczykowo-mietlicowe i murawy 

bliźniczkowe. Miejsca podmokłe porastają młaki kozłkowo-turzycowe i ziołorośla 

lepiężnikowi27. Obszary naskalne, silnie nasłonecznione porastają rzadkie zbiorowiska muraw 

kserotermicznych.  

 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego - Widok z Góry Żar na Kaskadę Soły 

W runie lasów dolnoreglowych Beskidu Małego rośnie żywiec gruczołowaty, 

żywokost bulwiasty, gajowiec żółty, przytulia wonna, kopytnik pospolity i czosnek 

niedźwiedzi oraz paprocie: wietlica samicza, nerecznica szerokolistna i zachyłka trójkątna. W 

 

27 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 645-647. 



runie Jaworzyny w Beskidzie Małym rośnie miesiącznica trwała oraz parzydło leśne. 

Roślinami zbiorowisk nieleśnych są: tomka wonna, kostrzewa łąkowa, sit rozpierzchły, 

bliźniczka psia trawka oraz lepiężnik biały, różowy i wyłysiały. Miejsca zacienione porastają 

paprocie, do których należą zanokcica skalna, paprotka zwyczajna, paprotnica krucha. Na 

terenie parku występują gatunki storczykowatych: kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa, 

listera jajowata, storczyca kulista, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny i storczyk męski, 

będące pod ochroną ścisłą lub częściową. W sumie na terenie parku ochronie podlega 85 

gatunków roślin.  

Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego żyją duże ssaki, do których 

zaliczyć można dziki, sarny, jelenie, wilki, rysie, i bardzo rzadko pojawiającego się 

niedźwiedzia brunatnego. Spośród małych ssaków występują lisy, borsuki, tchórze 

zwyczajne, łasice i gronostaje. W zagłębieniach skalnych i jaskiniach żyją nietoperze: nocek 

wąsatek, borowiec wielki i mroczek późny. Teren parku zamieszkuje 111 gatunków ptaków 

lęgowych np. trzmielojad i kobuz28. Gatunkiem płaza ogoniastego jest traszka karpacka.  

Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego utworzono 3 rezerwaty przyrody: 

Madohora (rezerwat leśny), Szeroka (rezerwat leśny, chroniący buczyny) i Buczyna na 

Zasolnicy (rezerwat leśny, chroniący buczynę karpacką i grąd subkontynentalny). Fragmenty 

parku krajobrazowego są również objęte ochroną siedliskową Natura 2000 Beskidu Małego. 

W południowej części parku znajduje się stanowisko dokumentacyjne – Zamczysko na 

Ścieszków Groniu29. W Beskidzie Małym znajduje się Jaskinia Komonieckiego, będąca 

pomnikiem przyrody od 1993 r., a w niedalekiej odległości od jaskini Wodospad Dusiołek na 

potoku Dusica.   

Zabytkami dworskimi i obronnymi są dwór obronny z XVII w. w Czańcu, ruiny 

zamku z XIV w. w Kobiernicach i murowany dwór z XVI w. w Łodygowicach. Walorami 

sakralnymi są drewniany kościół św. Andrzeja z XVI w. w Gilowicach, barokowy kościół św. 

Mikołaja w Rychwałdzie, drewniany kościół z XVII w. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w 

Łodygowicach oraz kościół św. Marii Magdaleny z II poł. XIX w. w Międzybrodziu 

Bialskim. W  Rychwałdzie znajduje się również sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej. 

W miejscowości Las znajduje się góralska chałupa z 1867 r., a w Ślemieniu ruiny pieca 

hutniczego30. Atrakcją turystyczną jest Góra Żar z elektrownią szczytowo-pompową Porąbka-

Żar. Podobnie jak u górali żywieckich i śląskich, na terenie Beskidu Małego kultywuje się 
 

28 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Żywiecki ..., s. 48-
54. 
29 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, [25 sierpnia 2016]. 
30 R. Dulias, A. Hibszer, Ochrona przyrody ..., s. 66. 



elementy folkloru góralskiego. Co roku w niedzielę palmową w Gilowicach odbywa się 

konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, a w wielu miejscowościach w okresie 

bożonarodzeniowym – przeglądy kolęd i pastorałek góralskich. Ponadto w Międzybrodziu 

Bialskim odbywa się Święto Morza związane z zbiornikami Kaskady Soły. 

 

5. Parki jurajskie 

 

5.1. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 

 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - Wypas kóz na Górze Zborów 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd w obecnej postaci powstał w skutek połączenia 

dwóch parków krajobrazowych na terenie byłych województw: katowickiego i 

częstochowskiego. Południową część parku powołano na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 1980 r., zaś północną na mocy uchwały 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 17 czerwca 1982 roku31. W obu 

przypadkach utworzono Zespoły Jurajskich Parków Krajobrazowych województw 

katowickiego i częstochowskiego. W obecnej formie powierzchnia parku wynosi 608,1 km2, a 

 

31 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, 
Stawki, Załęczański. red. J. Mastaj, Katowice 2008, s. 5. 



jego otuliny – 600,85 km2. Teren parku położony jest w makroregionach: Wyżyna 

Krakowsko-Częstochowska (mezoregion Wyżyna Częstochowska), Wyżyna Woźnicko-

Wieluńska (mezoregiony Obniżenie Górnej Warty, Wyżyna Wieluńska), Wyżyna Śląska 

(mezoregion Garb Tarnogórski) w podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz w 

makroregionie Wyżyny Przedborskiej (mezoregiony Próg Lelowski i Niecka Włoszczowska) 

w podprowincji Wyżyny Małopolskiej. Park krajobrazowy Orlich Gniazd położony jest w 

granicach 21 gmin w 3 powiatach: zawierciańskim, myszkowskim i częstochowskim. Park ma 

kształt wydłużony i ciągnie się od Doliny Białej Przemszy na południu, do Doliny Warty na 

północy.  

Celem ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd jest zachowanie niezwykle 

cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie podstaw 

wykorzystania tego obszaru dla zaspokojenia potrzeb krajoznawczych, rekreacyjnych, 

dydaktyczno-naukowych i społecznych32.  

Na terenie parku krajobrazowego występuje wysoka różnorodność zbiorowisk 

roślinnych. Spośród zbiorowisk leśnych występują suboceaniczne bory świeże z dominacją 

sosny pospolitej i brzozy brodawkowatej, kwaśne buczyny niżowe, ciepłolubne buczyny 

storczykowe, żyzne buczyny sudeckie oraz niewielkie płaty grądów i lasów jaworowych. Do 

zbiorowisk nieleśnych zalicza się bogate florystycznie i faunistycznie czyżnie czyli zarośla 

tarninowo-głogowe, występujące w postaci wysp międzypolnych. Gatunkami w czyżniach są  

śliwa tarnina, głóg jednoszyjkowy i róża polna. Wyjątkowo cennymi zbiorowiskami 

nieleśnymi obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są łąki kośne z ostrożeniem 

łąkowym, pełnikiem europejskim, kosaćcem syberyjskim i zimowitem jesiennym33. Na 

suchych i nasłonecznionych stokach wzgórz wapiennych występują murawy kserotermiczne i 

napiaskowe, a na samych skałach – murawy naskalne.  

Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd występuje wiele gatunków roślin 

wybitnie cennych, wśród których najważniejszą jest warzucha polska, będąca endemitem. 

Stanowisko tego gatunku w źródłach Centurii jest jedynym w Polsce. Drugim gatunkiem 

endemitycznym jest przytulia krakowska, której stanowiska znajdują się w okolicach 

Olsztyna. Cennymi gatunkami są kserofity – rośliny ciepłolubne muraw kserotermicznych: 

przelot pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, dąbrówka kosmata, zawilec wielkokwiatowy, 

rozchodnik ostry. Gatunkiem muraw naskalnych jest zanokcica naskalna i zanokcica 

murawowa, oleśnik górski i pięciornik wiosenny. W runie ciepłolubnej buczyny storczykowej 

 

32 Tamże. 
33 B. Tokarska-Guzik, Parki krajobrazowe i obszary..., s. 100. 



rosną: buławik wielkokwiatowy, gnieźnik leśny, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity i 

konwalia majowa, a w runie żyznej buczyny sudeckiej: żywiec dziewięciolistny, żywiec 

cebulkowy, śnieżyczka przebiśnieg, zawilec gajowy, przylaszczka pospolita i przytulia 

wonna34. 

Największymi gatunkami zwierząt żyjącymi na terenie parku są sarny, jelenie i dziki 

oraz drapieżne kuny domowe, gronostaje, wydry, borsuki i lisy. Otwarte, trawiaste tereny 

zamieszkuje chomik europejski oraz popielica i orzesznica. Najliczniejszą grupę stanowią 

nietoperze, których występuje 20 gatunków, między innymi: nocek Natterera, nocek duży, 

nocek orzęsiony, gacek brunatny, mopek, podkowiec mały i mroczek późny. Z ptaków na 

terenie parku można spotkać: mazurki, puszczyki, dzięcioły zielone, dzięcioły zielonosiwe, 

kowaliki, lelki, płomykówki i bociany czarne. Nieliczne cieki zamieszkuje głowacz 

białopłetwy, piekielnica, różanka i minóg strumieniowy. Oprócz pospolitych gadów 

(jaszczurki zwinki, żyworódki, padalce, zaskrońce, żmije zygzakowate) na terenie parku żyje 

gniewosz plamisty. Wśród płazów warto wymienić: kumaka nizinnego, huczka ziemnego, 

traszkę grzebieniastą, ropuchę paskówkę i żabę trawną. Zbiorowiska murawowe są 

siedliskiem wielu bezkręgowców – motyli: pazia królowej, pazia żeglarza, mieniaka tęczowca 

oraz rzadkiego gatunku modraszka telejusa oraz chrząszczy: koziroga dębosza, koziroga 

bukowca i pachnicy dębowej35. W źródłach Wiercicy występuje gatunek górskiego ślimaka – 

źródlarki karpackiej. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzono 10 rezerwatów przyrody: 

Zielona Góra, Sokole Góry, Kaliszak, Parkowe, Ostrężnik, Góra Zborów, Bukowa Kępa, 

Smoleń, Góra Chełm i Ruskie Góry. 7 spośród nich jest rezerwatami leśnymi, 1 rezerwatem 

leśno-krajobrazowym (Smoleń), 1 - krajobrazowym (Parkowe) oraz 1 rezerwatem przyrody 

nieożywionej (Góra Zborów). Na terenie parku wyznaczono obszary Natura 2000: Ostoję 

Olsztyńsko-Mirowską, Ostoję Złotopotocką, Ostoję Kroczycką, Ostoję Środkowojurajską i 

Przełom Warty koło Mstowa. Ponadto na terenie parku znajdują się użytki ekologiczne: Góry 

Towarne, Źródliska w Pilicy – Piaski, Olszynka i Bór Pohulanka. Jaskinia Wiercica została 

ustanowiona stanowiskiem dokumentacyjnym36, ze względu na unikatowy charakter 

korytarzy jaskiniowych i cenne stanowisko nietoperzy. Ponadto na terenie parku znajdują się 

liczne pomniki przyrody, w większości – ze względu na charakter terenu – nieożywionej: 

Skała Miłości w Mstowie, Źródła Centurii, Brama Twardowskiego, Źródła Spod Brzozy, 
 

34 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 474-475. 
35 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ..., s. 
15-16. 
36 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, [28 sierpnia 2016]. 



Źródła na Białce Zdowskiej oraz ożywionej w formie pojedynczych drzew i alei drzew (w 

Choroniu, Poraju, Pilicy). Ze względu na specyficzną budowę geologiczną Park 

Krajobrazowy Orlich Gniazd jest miejscem występowania zjawisk krasowych i licznych form 

geomorfologicznych. Ostańce wapienne występują w trzech skupiskach: pasma Smoleńsko-

Niegowonickiego, Zborowsko-Ogrodzienieckiego i Mirowsko-Olsztyńskiego37. 

Najciekawszymi, mniejszymi grupami skał wapiennych są Góry Towarne, Skały Zegarowe w 

Smoleniu, Skały na Górze Zamkowej w Ogrodzieńcu, Góra Zborów, Okiennik w Skarżycach, 

Skały Kroczyckie, Okiennik Rzędkowicki, Góra Kołoczek w Podlesicach, Biblioteka i Apteka 

w Podlesicach. Obok wychodni skalnych, na terenie parku znajduje się wiele jaskiń z 

bogatymi formami naciekowymi. Największe ich skupisko występuje w Górach Sokolich 

(Jaskinia Koralowa, Wszystkich Świętych, Studnisko, Olsztyńska, Urwista, Komarowa, 

Bednarka, Maurycego, Fikuśna) okolicach Trzebiatowa i Złotego Potoku (Jaskinia 

Trzebiatowska, Wiercica, Brzozowa, Kryształowa), okolicach Podlesic i Kroczyc (Jaskinia 

Żabia, Studia Szpatowców, Głęboka, Berkowa) oraz w Dolinie Wodącej (Jaskinia Biśnik i 

Zegar). Ciekawostką geomorfologiczną jest również przełom Warty koło Mstowa, z kolei 

ciekawostką krenologiczną są wywierzyska: Źródło Elżbiety i Źródło Zygmunta w dolinie 

Wiercicy. Interesującym elementem parku są obszary pustynne: Pustynia Błędowska na 

terenie otuliny parku w Dąbrowie Górniczej – Błędowie i Pustynia Siedlecka w Siedlcu 

Janowskim.  

Walorami kulturowymi Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd są liczne stanowiska 

archeologiczne – Jaskinia Biśnik, Jaskinia Zamkowa w Olsztynie, Góry Towarne oraz 

Dziadowa Skała koło Podlesic, Góra Birów, Skała Rzędowa w Zawierciu oraz Okiennik 

Rzędkowicki. Cechą charakterystyczną obszaru Jury Krakowsko-Czestochowskiej są 

średniowieczne zamki obronne, z których najciekawsze znajdują się w Podzamczu, Smoleniu, 

Olsztynie, Mirowie, Morsku, Siewierzu i Bobolicach i nazywane są Orlimi Gniazdami38. W 

średniowieczu tworzyły ciąg umocnień i były systemem warownym, chroniącym Kraków. W 

Złotym Potoku znajduje się Pałac Raczyńskich i dworek Krasińskich w otoczeniu parku 

przypałacowego. Również w Pilicy znajduje się klasycystyczny pałac Padniewskich z XVII 

w. Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej są 

zabytki sakralne, do których należą: średniowieczny zespół klasztorny w Wancerzowie, 

sanktuarium w Leśniowie (dzielnica Żarek), gotycki kościół św. Jana Chrzciciela w Pilicy, 
 

37 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ..., s. 
6. 
38 Urząd Wojewódzki w Częstochowie, Zamki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. red. J. Fidura, 
Częstochowa 1995, s. 8-11. 



kościół św. Barbary w Żarkach oraz drewniany kościół w Zrębicach. Ważnym elementem 

krajobrazu jurajskiego są małe formy architektury drewnianej – przydroże lub śródpolne 

krzyże i kapliczki np. kaplica św. Jana Nepomucena przy źródłach Warty w Kromołowie, 

przydrożny krzyż między Mstowem i Krasicami, kaplica św. Idziego w Zrębicach, kaplica z 

cudownym dzwonkiem w Sokolnikach Poprzecznych, krzyż na Górze Biakło i kaplica 

Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie. W Mstowie i Żarkach znajdują się zabytkowe 

zespoły stodół z przełomu XIX i XX w., będące przykładem architektury lokalnej. Spośród 

zabudowy gospodarczej warto wymienić pstrągarnię z 1881 r. w Złotym Potoku z systemem 

stawów hodowlanych, młyn wodny Kołaczew w Złotym Potoku, drewnianych spichlerz z 

1783 r. w Udorzu i folwark z kuźnia i owczarnią w Antolce. 

 

5.2. Park Krajobrazowy Stawki 

 

Park Krajobrazowy Stawki powstał na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Częstochowie z 17 czerwca 1982 r.39 Powierzchnia parku wynosi 17,32 km2, a 

powierzchnia otuliny 24,34 km2, która bezpośrednio sąsiaduje z otuliną Parku 

Krajobrazowego Orlich Gniazd. Park Krajobrazowy Stawki fizycznogeograficznie położony 

jest w Progu Lelowskim i Niecce Włoszczowskiej, będących mezoregionami Wyżyny 

Przedborskiej. Administracyjnie park położony jest w powiecie częstochowskim na terenie 

gminy Przyrów. Przez teren parku przepływa silnie meandrująca i tworząca rozlewiska 

Wiercica – dopływ Warty. 

Park został powołany celem ochrony łęgów jesionowo-olchowych i grądów niskich z 

ostojami jodły pospolitej. 

Ze względu na uwarunkowania hydrograficzne i geologiczne, na terenie parku 

występują zbiorowiska typowe dla obszarów podmokłych. Najważniejszym zbiorowiskiem 

parku są lasy łęgów jesionowych, olszowych, grądów wilgotnych i olsów (z rzadkim olsem 

porzeczkowym). Ponadto występują zbiorowiska borowe: bory bagienne, bory sosnowe i bory 

jodłowe. Spośród zbiorowisk nieleśnych należy wymienić: śródleśne łąki, torfowiska i bagna. 

Równie częste są zbiorowiska wodne, wykształcone w licznych stawach rybnych.  

Na terenie parku występują cenne gatunki roślin: widłaki jałowcowate, kosaćce żółte, 

rzeżucha niecierpkowa i psianka słodkogórz, kukułki plamiste, kukułki szerokolistne, rosiczki 

okrągłolistne, wawrzynki wilczełyka i zawilce gajowe. W parku rosną rzadkie gatunki 

 

39 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ..., s. 
40. 



górskie, do których można zaliczyć: liczydło górskie, mannę gajową, storczyk Fuchsa40 i 

skrzyp olbrzymi.  

Teren Parku Krajobrazowe Stawki zamieszkują popularne gatunki ssaków leśnych: 

sarna, dzik, jeleń, kuna leśna i borsuk. Podmokłe tereny upodobały sobie ptaki wodne: kaczki 

i bociany czarne, żurawie oraz błotniaki stawowe, a także jastrzębie, krogulce, dzięcioły 

zielone, turkawki i wilgi. Płazy i gady reprezentują: traszki zwyczajne, zaskrońce i żmije 

zygzakowate, ropuchy szare i jaszczurki żyworodne. Na terenie parku występuje 79 gatunków 

motyli, między innymi: paź królowej, mieniak tęczowiec i mieniak struźnik41. 

Najcenniejszy fragment drzewostanu olszowo-jesionowego objęto ochroną 

rezerwatową – rezerwat Wielki Las. Ponadto w uroczysku Babski Las planuje sie utworzenie 

drugiego rezerwatu, chroniącego fragmenty boru jodłowego i grądu z dębami szypułkowymi. 

Elementy dziedzictwa kulturowego na terenie Parku Krajobrazowego Stawki 

ograniczają się do dworu z XIX w. wraz z zabytkową studnią w Żurawiu, kościoła św. 

Bartłomieja z XV w. i kapliczki cmentarnej św. Barbary z XVI w. w Żurawiu. Ponadto w tej 

miejscowości znajduje się stanowisko archeologiczne – grodzisko stożkowe. 

 

5.3. Załęczański Park Krajobrazowy 

 

Załęczański park Krajobrazowy utworzono na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Sieradzu z dnia 5 stycznia 1978 r.42 Powierzchnia parku wynosi 147,5 km2, z 

czego na terenie województwa śląskiego znajduje się 8,77 km2. Park krajobrazowy otoczony 

jest otuliną o powierzchni 120,1 km2 (na terenie województwa śląskiego – 27,17 km2). 

Załęczański Park Krajobrazowy leży na terenie Wyżyny Wieluńskiej, zaś administracyjnie na 

terenie trzech województw: łódzkiego (większa część parku), opolskiego (fragment otuliny) i 

śląskiego (niewielki fragment parku i otuliny). W części województwa śląskiego położony 

jest w gminie Lipie w powiecie kłobuckim. Główną rzeką przepływającą przez teren parku 

jest Warta z licznymi dopływami.  

Celem utworzenia Załęczańskiego Parku jest ochrona wyodrębnionych z otoczenia 

swoistych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, uznanych powszechnie za godne ochrony 

 

40 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 470. 
41 S. Skrzypczyk, Zespół Jurajskich ... s.102. 
42 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ..., s. 
45. 



prawnej jako wartości unikalne dla nauki, nauczania i wychowania, zapewnienia trwałości i 

różnorodności ekosystemów oraz dla wypoczynku i rekreacji43. 

Lesistość parku szacuje się na ok. 50%, a lasy stanowią zbiorowiska borowe (wyżynny 

jodłowy bór mieszany), dąbrowy i buczyny oraz zbiorowiska nadrzeczne: wikliny 

nadrzeczne, łęgi wierzbowo-topolowe, łęgi jesionowo-olszowe i olsy. Tereny nieleśne 

porastają murawy napiaskowe, wrzosowiska, zarośla jałowcowe i żarnowczyska z 

macierzanką piaskową. Zbiorowiskiem trawiastym są łąki trzęś licowe44. Ze względu na 

występowanie licznych elementów hydrograficznych (stawy, starorzecza Warty), dość 

powszechnie reprezentowane jest zbiorowisko wodne – zespół lilii wodnych.  

W Załęczańskim Parku Krajobrazowym rosną cenne gatunki roślin: rojnik pospolity, 

szałwia okręgowa, czosnek skalny, głowienka wielkokwiatowa, przytulia wonna, pierwiosnka 

lekarska. Wśród roślin wodnych należy wymienić grzybienie białe i grążele żółte. Występują 

również gatunki paproci: nerecznica samcza, nerecznica krótkoostna, zanokcica skalna i 

zankocica murowa.  

Ssaki reprezentowane są przez jelenie, dziki, sarny, bobry i wydry, chomiki oraz 

nietoperze, których w jaskiniach parku żyje 12 gatunków: nocek rudy, nocek Brandta, nocek 

Bachsteina, nocek łydkowłosy, nocek Natterera i gacek brunatny. Na terenie Załęczańskiego 

Parku Krajobrazowego miejsca lęgowe mają ptaki: tracz nurogęś, gągoł, kaczka krzyżówka, 

zimorodek, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, bocian czarny, remiz oraz gatunki drapieżne: 

puszczyk, pójdźka, myszołów, jastrząb i krogulec. W Warcie żyją brzany, świnki i klenie. 

Płazy są reprezentowane przez traszki grzebieniaste, kumaki nizinne, grzebiuszki ziemne, 

ropuchy paskówki, rzekotki drzewne, żaby wodne, a gady przez popularne gatunki jaszczurek 

– zwinki i żyworódki, padalca, zaskrońca i żmii zygzakowatej45. Bezkręgowcami na terenie 

parku są motyle: modraszki adonisy, ariony i wieloboczki.  

W części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, położonej w województwie śląskim 

utworzono trzy rezerwaty przyrody: Bukowa Góra i Stawiska jako rezerwaty leśne oraz 

Szachownica jako rezerwat geologiczny. Rezerwat Szachownica jest równocześnie 

siedliskowym obszarem Natura 200046, utworzonym w celu ochrony drugiego pod względem 

wielkości zimowiskiem nietoperzy w Polsce. Rezerwat geologiczny utworzono w celu 

ochrony Jaskini Szachownica, będącej osobliwością geologiczną (odmienna geneza od 

 

43 S. Skrzypczyk, Zespół Jurajskich ... s.100. 
44 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 288. 
45 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ..., s. 
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46 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, [29 sierpnia 2016]. 



pozostałych jaskiń jurajskich) z skamieniałościami amonitów, belemnitów i gąbek na 

ścianach jaskini.  

Na uwagę zasługują elementy dziedzictwa kulturowego: pozostałości zespołu 

dworsko-parkowego z XIX w. w Parzymiechach, kościół pochodzenia gotyckiego, 

wielokrotnie przebudowany w Parzymiechach oraz liczne kościółki w stylu wieluńskim w 

Łaszewie, Grębieniu, Popowicach i Wierzbiu47. Ponadto na terenie parku znajdują się 

stanowiska archeologiczne w Grabarzach, Parzymiechach i Giętkowiźnie.  

 

6. Pozostałe parki 

 

6.1. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 

 

Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Rud Wielkich utworzono na mocy 

Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 roku48. Powierzchnia 

parku wynosi 634 km2 (493,9 km2 obszaru parku i 140,1 km2 otuliny) i obejmuje teren gmin: 

Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Kuźnia Raciborska, Lyski, Nędza, Orzesze, Pilchowice, 

Racibórz, Rybnik, Suszec, Sośnicowice, Żory, Gaszowice, Jejkowice i Kornowac, będąc 

jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Siedzibą parku są Rudy Wielkie. 

Pod względem fizycznogeograficznym park krajobrazowy położony jest w mezoregionie 

Płaskowyżu Rybnickiego i Wyżyny Katowickiej (makroregion Wyżyna Śląska w prowincji 

Wyżyn Polskich) oraz w Kotlinie Raciborskiej (makroregion Nizina Śląska w prowincji Nizin 

Środkowopolskich).  

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycja Krajobrazowe Rud Wielkich został 

powołany w celu ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, 

związanych z gospodarczą działalnością cystersów. Kompozycja przyrodniczo-kulturowa 

została świadomie ukształtowana przez cystersów już w XIII i XIV wieku49. Szczególnej 

ochronie podlegają zabytkowe układy przestrzenne Rud Wielkich wraz z otaczającą siecią 

dróg i stawów „paciorkowych”, będących pozostałością gospodarki leśnej i rybackiej 

cystersów. 

 

47 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ..., s. 
49. 
48 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr Form ... [17 sierpnia 2016]. 
49 J. Owczarek, Zabytki na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych 
Rud Wielkich – stan wiedzy, problematyka konserwatorska, Scripta Rudensia nr 1, Rudy Wielkie, 
1994, s. 26. 



Park położony jest na terenie dawnej Puszczy Śląskiej, współcześnie silne 

przekształconej działalnością gospodarczą. Lasy stanowią ponad 50% obszaru parku i 

składają się głownie z drzewostanów borowych z głównym składnikiem sosny zwyczajnej i 

świerka, ale również z fragmentarycznie występującymi lasami mieszanymi (głównie 

grądami, buczynami, a w dolinach rzek łęgami i olsami)50. W obszarze parku stwierdzono 

występowanie 48 gatunków roślin chronionych m.in. gatunków paproci: długosz królewski, 

pióropusznik strusi, podrzeń żebrowiec i rzadko występującej salwinii pływającej. Ponadto w 

parku występują rzadkie rośliny środowisk wodnych: kotewka-orzech wodny, grążel żółty; 

roślin torfowiskowych: rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna czy widłak torfowy. W 

parku rosną gatunki storczyków: storczyk plamisty, kruszczyk siny, storczyk szerokolistny i 

kruszczyk błotny. W Parku Krajobrazowym Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud 

Wielkich występują rośliny zagrożone wymarciem: aldrowanda pęcherzykowata, nadwodnik 

okółkowy, lindernia mułowa, narecznica grzebieniasta, jezierza mniejsza oraz ponikło 

jajowate51. 

Na terenie parku krajobrazowego odnotowano występowanie 209 gatunków zwierząt 

objętych ochroną, wśród których znajdują się gatunki ptaków narażone na wyginiecie: 

kormoran czarny, czapla purpurowa, hełmiatka, błotniak zbożowy, bielik i orlik krzykliwy. 

Na terenie parku żyje również żółw błotny oraz rzadki gatunek chrząszcza - jelonek rogacz. 

Spośród dużych ssaków teren parku zamieszkują jelenie szlachetne, daniele, sarny i dziki oraz 

mniejsze: koszatki, piżmaki, borsuki, gronostaje, jenoty i introdukowane bobry europejskie. 

Spotkać można nietoperze: nocka dużego, nocka wąsatka i mopka. Wśród płazów należy 

wymienić: traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, kumaka górskiego i ropuchę paskówkę. 

Teren parku zamieszkują gady: jaszczurki zwinki, padalce zwyczajne i żmije zygzakowate52. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud 

Wielkich znajduje się 1 rezerwat przyrody – Łężczak, będący równocześnie obszarem Natura 

2000 Stawy Łężczok. Na terenie parku znajdują się 4 użytki ekologiczne: Kencerz w 

okolicach Gotartowic, Meandry Rzeki Rudy w Stodołach, Starorzecze przy Klasztorze w 

Rudach oraz Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy53. Od lat 90. projektuje się utworzenie drugiego 

rezerwatu Głębokie Doły w okolicach Książenic. W granicach parku rośnie kilkaset drzew 

 

50 K. Rostański, Chronione i rzadkie wartości botaniczne na terenie parku krajobrazowego CKKRW. 
Scripta Rudensia, nr 1, RW, 1994, s.78. 
51 Tamże, s.94 -95. 
52 A. Czylok, Chronione gatunki zwierząt w Parku Krajobrazowego CKKRW, Scripta Rudensia, nr 1, 
1994, RW, s. 119-130. 
53 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, [26 sierpnia 2016]. 



uznanych za pomniki przyrody ożywionej, głównie lip, dębów i jesionów. Na szczególną 

uwagę zasługują liczne aleje drzew np. w Rudach Wielkich i Łężczoku54. 

Na terenie parku znajdują się wysokiej wartości walory kulturowe, związane z 

działalnością klasztoru cystersów, który w 1258 roku otrzymał w Rudach Wielkich nadanie 

ziemskie z rąk Księcia Władysława55. Od XIII wieku cystersi prowadzili wysoko rozwiniętą 

gospodarkę, przy równoczesnym świadomym kształtowaniu okolicznego krajobrazu. Do ich 

gospodarczych osiągnięć należały: utworzenie i prowadzenie gospodarstw rybnych (m.in. w 

stawach Łężczok), budowa sieci dróg na kształt pajęczyny, okalających Rudy Wielkie, 

uruchomienie klasztornego browaru, kopalni rudy, kuźnicy, smolarni, folwarku, pierwszego 

wielkiego pieca i huty szkła56. Ponadto cystersi specjalizowali się w ogrodnictwie i 

sadownictwie (założenie winnicy w Winnej Górze, uprawa tytoniu i drzew morwowych z 

hodowlami jedwabników) oraz leśnictwie i architekturze krajobrazu (tworzenie planowanych 

założeń parkowych i wprowadzanie do nich gatunków egzotycznych)57. Również wysoko 

rozwinięta była architektura i budownictwo cysterskie, po którym zostało wiele zabytków.  

Najważniejszym z nich jest założenie klasztorne w Rudach Wielkich z lat 1671-1680, do 

którego w 1730 roku dobudowano pałac opacki, tworząc kompleks klasztorno-pałacowy 

otoczony zabytkowym parkiem. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kościół parafialny pw. 

Najświętszej Maryi Panny w Rudach Wielkich z połowy XIII wieku, z wyposażeniem 

barokowym z XVIII wieku. Stanowi on jeden z nielicznych przykładów architektury 

romańskiej w województwie śląskim, chociaż został przebudowywany w późniejszych 

okresach i z widocznymi elementami gotyckimi i barokowymi58. Do kompleksu klasztornego 

w Rudach Wielkich zalicza się również szpital Sióstr Św. Franciszka (Szpitalik Rogera) z 

1858 r., w którym znajduje się obecnie siedziba Oddziału Terenowego Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a wcześniej Dyrekcja Parku Krajobrazowego 

Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Na terenie parku krajobrazowego 

znajdują się zabytkowe, drewniane kościoły w Bełku, Palowicach, Wilczy i Wielopolu, 

zabudowania dworskie w Palowicach z XIX w., Lyskach z XIX w., Markowicach z XVIII w., 

Woszczycach z XIX w., Pilchowicach z XVIII w., zespół pałacowo-parkowy w Wilczy i 

dwór w Stodołach z XVIII w. Gospodarczą działalność w obszarze potwierdzają zabytki: 

 

54 B. Tokarska-Guzik, Parki krajobrazowe..., s. 106. 
55 Z. Konopka, O ochronie dziedzictwa cystersów na Górnym Śląsku. Historia tworzenia Parku 
Krajobrazowego p.n. Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego znaczenie w 
systemie przestrzennym Górnego Śląska. Scripta Rudensia, nr 1, 1994, Rudy Wielkie, s. 14. 
56 Tamże, s. 14-15. 
57 F. Wolnik, Działalność gospodarcza cystersów z Rud. Architectus, T.3 (35), 2003,  s. 18-26. 
58 J. Owczarek, Zabytki na terenie... s. 29. 



gichty – pozostałości po hucie „Waleska” w Palowicach (XIX w.), spichlerz dworski w 

Lyskach i drewniany młyn wodny w Turzach z XVII w. Na obszarze parku znajdują się 

zabytki archeologiczne w postaci grodzisk wczesnośredniowiecznych w Górkach (XIII w.), 

Nędzy i Pilchowicach59. 

Jednym z głównych elementów zagospodarowania turystycznego jest kolejka 

wąskotorowa (o statusie zabytku) linii Bytom Karb-Markowice ze stacją w Rudach, która jest 

elementem Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Kolejka wąskotorowa 

kursuje na trasie Rudy-Paproć-Rudy60. 

 

6.2. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą 

 

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną 

Liswartą powstał 21 grudnia 1998 roku na 

mocy Rozporządzenia Wojewody 

Częstochowskiego61. Park ma 

powierzchnię 387,31 km2, a jego otulina 

124,03 km2. Położony jest w zlewni 

Liswarty na terenie kompleksu Lasów 

Lublinieckich. Fizycznogeograficznie jest 

to obszar makroregionu Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej, z mezoregionami 

Obniżenia Liswarty, Progu Herbskiego i 

Progu Woźnickiego. Administracyjne park 

krajobrazowy leży na terenie gmin: 

Blachownia, Boronów, Ciasna, Herby, 

Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, 

Panki, Przystajń, Starcza, Woźniki i 

Wręczyca Wielka. Przez teren parku 

 

59 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Rejestr zabytków województwa śląskiego, 
http://www.wkz.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=98 [26 
sierpnia 2016]. 
60 Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach, http://www.kolejkarudy.pl/ [26 sierpnia 2016]. 
61 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr Form ... [17 sierpnia 2016]. 

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą - 
Stanowisko różanecznika katawbijskiego 



przepływa rzeka Liswarta. Nadzór nad terenem parku krajobrazowego bezpośrednio sprawuje 

Terenowy Oddział Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 

Kalinie. 

Celem utworzenia Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą jest ochrona 

specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza Liswarty jako syntezy wartości przyrodniczych i 

kulturowych62. 

Lesistość Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą jest stosunkowo wysoka i 

wynosi 60%. Największym powierzchniowo jest zbiorowisko boru mieszanego i 

subatlantyckiego boru sosnowego. Niewielkie połacie zajmują cenne zbiorowiska sosnowych 

borów bagiennych, a także brzeziny bagienne, łęgi olszowo-jesionowe, podgórskie łęgi 

jesionowe, grądy subkontynentalne, świetliste dąbrowy i jodłowe bory mieszane. Tereny 

nieleśne stanowią głównie łąki i pastwiska, w większości silnie zmienione antropogenicznie. 

Cennymi zbiorowiskami nieleśnymi są występujące w niewielkich fragmentach łąki 

trzęślicowe oraz niżowe i górskie łąki świeże. Na terenach podmokłych utworzyły się 

torfowiska, a w okolicach zbiorników wodnych zbiorowiska wodne z grzybieniem białym i 

salwinią pływającą63. Piaszczyste gleby sprzyjają występowaniu suchych wrzosowisk.  

Na terenie parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą rosną 94 gatunki 

podlegające ochronie prawnej, z których kilkanaście znajduje się na liście gatunków 

zagrożonych. Rzadkim i cennym gatunkiem jest sierpowiec błyszczący oraz koniczyna 

łubinowata, będąca reliktem holoceńskim. Pozostałym gatunkami roślin godnymi uwagi są: 

cis pospolity, długosz królewski, lilia złotogłów, pływacz zachodni, podrzeń żebrowiec, 

przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty, rosiczka okrągłolistna oraz 

storczyk - kukułka Fuchsa. Na łąkach rosną mieczyki dachówkowate, kosaćce syberyjskie, 

pełniki europejskie oraz trzęślica modra. Gatunkami niższych partii leśnych są bez koralowy, 

parzydło leśne, czosnek niedźwiedzi, liczydło górskie, narecznica górska i starzec Fuchsa64. 

Osobliwością parku jest stanowisko różanecznika katawbijskiego, będące pomnikiem 

przyrody i znajdujące się w lesie w okolicy Pawełek. Jest to stanowisko pochodzenia 

antropogenicznego, ale rosnące w stanie dzikim. 

Dużymi ssakami występującymi na terenie parku są: dziki, sarny, jelenie a także łosie. 

Mniejszymi gatunkami są: borsuki, zające szaraki, lisy, jenoty, gronostaje oraz związane z 

siedliskami wodnymi bobry, piżmaki i wydry, a także kilka gatunków nietoperzy. Rzadkimi 
 

62 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Lasy nad Górną 
Liswartą . red. J. Mastaj, Katowice 2008, s. 5. 
63 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 465. 
64 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Park Krajobrazowy Lasy..., s. 9-13. 



gatunkami, zagrożonymi wyginięciem są gryzonie - popielica szara oraz koszatka. Teren 

parku zamieszkuje 155 gatunków ptaków lęgowych. Najcenniejszymi gatunkami są orzeł 

bielik, derkacz, bąk, orlik krzykliwy, kobuz, dudek, czapla biała i siwa, lelek, żuraw oraz 

sowa płomykówka. W wodach rzecznych i stawach żyje 35 gatunków ryb, w tym gatunki 

cenne: brzana, lipień, koza, śliz, różanka, piskorz, boleń i sum oraz dwa gatunki minogów – 

strumieniowy i ukraiński65. Dopływy Liswarty zasiedla rak szlachetny. Wśród gadów należy 

wymienić gniewosza plamistego, żółwia błotnego oraz gatunki popularne: jaszczurkę zwinkę, 

żyworódkę, padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą. Żyjącymi w parku płazami są: kumak 

nizinny, ropucha szara, ropucha paskówka, traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna i żaba 

trawna.  

Na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą znajdują się rezerwaty 

leśne: Łęg nad Młynówką, Cisy w Łebkach oraz Cisy nad Liswartą, chroniące zbiorowiska 

leśne z gatunkiem cisa pospolitego oraz Rajchowa Góra chroniący świeży bór mieszany. Na 

terenie parku znajduje się również obszar siedliskowy Natura 2000 Łęgi w lasach nad 

Liswartą. W Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą utworzono 5 użytków 

ekologicznych: Bagno w Jeziorze, Bagienko w Pietrzakach, Jeziorko, Brzoza oraz 

Żwirowiska w Cieszowej66. Ponadto w parku jest 65 pomników przyrody, z czego większość 

jest pomnikami w formie drzew lub alei drzew (np. aleja w Zumpach). Pomnikami przyrody 

nieożywionej są głazy narzutowe w Olszynie i Sadowie.  

Elementami dziedzictwa kulturowego są zabytki pałacowe i dworskie: zespół 

pałacowo-parkowy z początku XIX w. w Kochcicach, zespół pałacowy w Kochanowicach, 

dwór z XIX w. w Cieszowej, pozostałości dworu w Aleksandrii, Boronowie, zespół pałacowy 

w Zborowskim i dwór w Ciasnej. Zabytkami sakralnymi są: drewniany kościół z pocz. XVII 

w. w Boronowie, drewniany kościół z pocz. XVIII w. w Cieszowej67, kościół parafialny z 

pocz. XIX w. w Kochanowicach, kapliczka św. Barbary w Zumpach (połowa XVIII w.), 

kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII w Boronowie i kapliczka św. Małgorzaty w 

Dębowej Górze. W Pawełkach znajduje się stanowisko archeologiczne kultury łużyckiej – 

cmentarzysko. W Cieszowej znajduje się zabytkowy zespół folwarczny ze spichlerzem z 

XVIII w., a w wsi Hadry rządcówka, spichlerz, czworak i obora z 1781 r. Ciekawostką jest 

drewniana fabryka fajek z połowy XIX wieku w Zborowskiem, piec hutniczy i młyn wodny w 

 

65 G. Rąkowski i inni, Parki krajobrazowe..., s. 466. 
66 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis, [30 sierpnia 2016]. 
67 R. Dulias, A. Hibszer, Ochrona przyrody, s. 69. 



Niwkach, dawna gorzelnia z XIX w. w Prądach, pozostałości huty z 1834 r. w Blachowni 

oraz drewniany młyn wodny z 1830 r. w Klucznie. 
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Realizm socjalistyczny na obszarze województwa śląskiego 

 

1. Pojęcie realizmu socjalistycznego 

 

Terminem „realizm socjalistyczny” – skrótowo zwanym „socrealizmem”, niekiedy 

urągliwie „socem” – określamy zjawiska w obrębie kultury, jakie podyktowane były przez 

władze komunistyczne PRL traktujące kulturę jako narzędzie swojej polityki. Służyć miała 

umacnianiu systemu politycznego, promowaniu określonych treści ideologicznych i 

propagandowych. Okres radykalnego socrealizmu przypadał na lata 1949-1955, jakkolwiek 

wiele jego objawów oraz dzieł trwało i powstawało także w dziesiątkach następnych lat. 

Socrealizm obejmował sztuki plastyczne, architekturę, literaturę, a także teatr i muzykę. 

Twórczość artystyczna i literacka podporządkowane zostały nadzorowi ideologicznemu i 

administracyjnemu resortów rządowych i partyjnych PZPR, wzorem stalinowskiego ZSRR. 

Założeniem socrealizmu było tworzenie i promowanie sztuki, którą definiowano jako 

„socjalistyczną w treści i narodową w formie”. Treści miały być gloryfikacją ludu 

pracującego, pochwałą ustroju sprawiedliwości społecznej, upamiętnieniem bohaterów 

rewolucji i przodowników pracy oraz marksistowsko-leninowskiego pojmowania dziejów i 

historii narodowej jako walki o wyzwolenie społeczne. W zalewie tych schematów nie było 

miejsca na regionalne doświadczenia, świat był czarno-biały, a wróg kapitalistycznego 

imperializmu jednoznacznie zdefiniowany. Panowały: przyjaźń polsko-radziecka i walka o 

pokój. 

W zakresie formy i zadekretowanych norm stylowych obowiązywały odniesienia do 

XIX-wiecznego realizmu i malarstwa historycznego w stylu Matejki czy Repina, także sztuki 

ludowej. Odrzucano wszelkie eksperymenty artystyczne czy poszukiwania nowych form 

wyrazu, nowoczesną awangardę XX wieku na czele z kubizmem, formy abstrakcyjne – nawet 

impresjonizm był podejrzany. Kierunki te potępiano jako przejawy formalizmu. Doktryna 

socrealizmu – wysoce restrykcyjna – była przy tym w swej istocie nieprecyzyjna. Służyć 

miała nie doświadczeniu estetycznemu piękna bądź wyrażaniu złożoności egzystencjalnej 

człowieka, ale ideologicznej, nieznoszącej sprzeciwu indoktrynacji. 

 

 

 



2. Konsekwencje socrealizmu w sztuce 

 

Pomnik Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu (fot. Krystian Hasterok) 

W rezultacie sztuka socrealizmu zawisła w próżni. Odcinała się też od doświadczeń 

dziedzictwa międzywojennego doby II Rzeczpospolitej, negowanej jako przejaw Polski 

kapitalistyczno-sanacyjnej. Bogaty dorobek modernizmu, zwłaszcza powstały na Górnym 

Śląsku, został tym sposobem skazany na niepamięć - obejmował także losy katowickiego 

Muzeum Śląskiego, zniszczonego podczas II wojny światowej decyzją niemieckich władz 

okupacyjnych. Władze powojenne nie były zainteresowane jego odbudową. Górny Śląsk 

sprowadzony został do świata propagandowego „węgla i stali” podporządkowanego nowej 

doktrynie. Realizm socjalistyczny w regionie górnośląskim zaistniał równolegle z podobnymi 

zjawiskami w całym kraju. Wszelako tutaj socrealizm czerpał dodatkowo wątki tematyczne z 

odpowiednio interpretowanej historii regionu: walki klasowej i rewolucyjnych ruchów 

przeciwko niemieckiemu, kapitalistycznemu wyzyskowi, będąc zarazem sprzężonym z 

hasłami wyzwolenia narodowego. Ta czarno-biała narracja stawiała znak równości z 

podziałem narodowym polsko-niemieckim, kreując wizerunek dobrego Polaka i złego 

Niemca, czego spóźnione echa możemy obserwować jeszcze długo po wygaśnięciu samego 

socrealizmu. Jako bohater na piedestale monumentu widnieje tedy polski robotnik-komunista 



i przodownik pracy socjalistycznej, czego rzeźbiarskim unaocznieniem stał się pomnik 

Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu (1978 rok). 

Socrealizm programowo zacierał wszelkie regionalne odcienie i subtelności: 

„przeszedł walec i wyrównał” – jak w piosence Wojciecha Młynarskiego. Dla śląskiego 

prawdziwego Hanysa nie było tu miejsca, „dziadek w Wehrmachcie” był nie do pomyślenia, a 

deportowani do ZSRR w 1945 roku – upamiętnieni dzisiaj w  Radzionkowie – nie istnieli. 

Socrealizm wkrótce począł ujawniać swoje niedostatki: powrót do XIX-wiecznego 

akademizmu jako wzorca; odrzucenie dorobku sztuki nowoczesnej dwudziestego stulecia; 

nachalna dydaktyczność okazały się dla sztuki zabójcze. Rozpad opisanego systemu 

dokonywał się stopniowo, samoistnie, mimo że oficjalnie nigdy nie został  uznany za 

zakończony. Zanik socrealizmu szedł w parze z procesami stopniowego łagodzenia całego 

systemu i jego liberalizacji. Początek temu procesowi na Górnym Śląsku dały – rzecz ciekawa 

– Katowice i to wcześnie, bo już w roku 1953, kiedy powstaje tu nieformalna  grupa  artystów 

o enigmatycznej nazwie ST-53 (czy była to aluzja do nazwy Stalinogród, jaką nosiły wtedy 

Katowice, czy do twórcy przedwojennej awangardy sztuki z Łodzi Władysława 

Strzemińskiego, wyklętego przez wzgląd na dogmat socrealizmu, a do którego przyznawali 

się młodzi uczestnicy grupy, m.in. Hilary Krzysztofiak, Urszula Broll, Stefan Gajda, Zdzisław  

Stanek), wyznaczająca odejście od dyktatu urzędowego, mimo trwania oficjalnej sztuki 

skupionej m.in. na oficjalnych plenerach zwanych propagandowo „pejzażami przyjaźni” z 

udziałem artystów radzieckich, trwających do lat siedemdziesiątych. 

 

3. Socrealizm w architekturze 

 

W architekturze socrealizmu obowiązywała oficjalna 

dyrektywa nienawiązywania do przedwojennego modernizmu, 

uznanego za formalistyczny kosmopolityzm. Zalecaną stylistyką 

był uproszczony klasycyzm, niekiedy z elementami renesansowych 

attyk pojmowanych jako widomy znak polskości, zarazem 

identyfikowanej z dziedzictwem piastowskim. Spektakularnym 

tego przykładem jest odbudowa – i zarazem przebudowa – rynku w 

Raciborzu, rozpoczęta w 1950 roku. Stworzono tu rodzaj makiety 

późnorenesansowego miasta polskiego z kamienicami 

zwieńczonymi attykami, jakich tu nigdy wcześniej nie było. 
Henryk Buszko (fot. 
Biblioteka Śląska) 



Znaczącymi dziełami z tego okresu są m.in. katowicki Pałac Młodzieży (około 1950) projektu 

Juliana Duchowicza i Zygmunta Majerskiego utrzymany w stylu opartym wprawdzie o wzory 

międzywojennej moderny, jednak z kostiumem dekoracji malarskich i rzeźbiarskich na 

wskroś socrealistycznych. Do tegoż nurtu zalicza się także katowicki gmach Związków 

Zawodowych (1950 rok) projektu Henryka Buszki, Aleksandra Franty i Jerzego Gottfrieda, 

usytuowany w miejscu zburzonego Muzeum Śląskiego, o spokojnych, rytmicznych 

podziałach oraz pałacowy Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej autorstwa Zbigniewa 

Rzepeckiego (1951-1958), wreszcie nieco monotonny budynek Wydziału Górnictwa i 

Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dzieło wspomnianych wyżej Duchowicza i 

Majerskiego. Na osobną uwagę zasługuje historia budowy Nowych Tychów, rozpoczęta w 

1951 roku. Miasto miało w założeniu władz realizować ideał socrealizmu od podstaw, 

modelowo. Nie przewidziano, że życie potoczy się inaczej. Niemniej dwa pierwsze segmenty 

Tychów są istotnie podporządkowane socrealistycznym konceptom. Pierwsze osiedle A, 

projektu Tadeusza Todorowskiego z lat 1951-1956, powtarza tradycyjny układ 

szachownicowy miasta niemal średniowiecznego, a patronuje mu heroiczna figura 

dziewczyny-przodownicy pracy (Stanisław  Marcinów). Jest to bodaj najlepiej 

zaprojektowana i zachowana rzeźba  socrealistyczna. Kolejne osiedle B, projektu Hanny i 

Kazimierza Wejchertów, bardziej przestrzenne, stosuje nadal tę samą konwencję tradycyjnych 

aluzji do bliżej nie zdefiniowanego wernakularyzmu. Socrealistyczną aurę roztacza także 

daleko późniejsze dzieło tyskie: Pomnik Walki i Pracy Augusta Dyrdy (1973-1974) na placu 

Defilad, potocznie nazwany „żyrafą”. Reszta budowy Tychów trwająca w latach 60-tych i 

dalszych odeszła już od dawnych założeń socrealistycznych. 

 

4. Socrealizm w rzeźbie 

 

Socrealizm zaznaczył się szczególnie w dziedzinie monumentalnej rzeźby 

pomnikowej. Zaczyna się na Śląsku natychmiast po wojnie, kiedy postanawiano stawiać 

monumenty sławiące Armię Czerwoną-wyzwolicielkę. Pomnik Armii Czerwonej na placu 

Wolności w Katowicach projektu Stanisława Marcinowa powstał w 1947 roku i jest typowym 

przykładem swojego gatunku. Ostatnio został zdemontowany i przeniesiony na cmentarz 

żołnierzy radzieckich. Z kolei pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu z 1967 roku, 

rozebrany w 1990, projektu Heleny i Romana Husarskich i Witolda Cęckiewicza, sławiący 

stereotyp robotnika Czerwonego Zagłębia przybrał kształt zgoła niecodzienny - zbudowany 



został ze strzeliście ustawionych, zespolonych rur. W roku 1970 powstał w Dąbrowie 

Górniczej nieopodal Domu Kultury dynamiczny pomnik poświęcony Bohaterom Czerwonych 

Sztandarów, autorstwa Augusta Dyrdy. Ocalał później przed zburzeniem, gdy 

przemianowany został na znak upamiętnienia... Jimiego Hendrixa. W 1978 roku powstał w 

Zabrzu według projektu Mariana Koniecznego pomnik Wincentego Pstrowskiego, w istocie 

postaci tragicznej przodownika pracy, rębacza dołowego w kopalni, który swój nadmierny 

wysiłek przypłacił życiem w 1948 roku. Rzeźba stoi do dziś na swoim miejscu, prezentując 

postać mocarnego herosa. Powstała późno, z inicjatywy Zdzisława Grudnia, ówczesnego 

wszechwładnego sekretarza partyjnego. Najpóźniejsze dzieło plastyki monumentalnej 

socrealizmu reprezentuje pomnik Chwały Górniczego Trudu (projekt  Tadeusza  Łodziany), 

powstały w Katowicach w 1987 roku . Bohaterskie figury górników, reliefy ze scenami pracy 

w kopalni, umieszczone na dwóch pylonach stylizowanych na wieżę kopalnianą są 

dokumentem ostatecznie zamykającym rozdział sztuki socrealizmu. 

 

Pomnik Chwały Górniczego Trudu w Katowicach 

 

5. Podsumowanie 

 

Sztuka regionu górnośląskiego od dawna nakierowała się na poszukiwanie innych 

form wyrazu, innymi zajęła się tematami. W malarstwie odnajdywano nowe doświadczenia 

koloru, postimpresjonistyczne interpretacje formy, doświadczenia z nową abstrakcją, 

symboliką ludzkiego, jednostkowego doświadczenia, czy surrealistyczną rzeczywistością. 



Socrealizm z jego budowaniem kordonu odgradzającego od świata i stygmatyzacją wrogów 

uznanych za przeciwników okazał się nieskuteczny. Tworzone przezeń bariery zostały 

rozładowane. Wszelako wiele dzieł tamtego czasu istnieje nadal w naszej przestrzeni 

kulturowej. Są świadectwem historii tamtego czasu i chyba tak należy je oceniać, bez 

gniewnego poddawania ich anihilacji. Od końca PRL minęło z górą ćwierć wieku. Socrealizm 

jest zamkniętym rozdziałem. O ile początkowo w latach 90. XX wieku przeważały o nim 

opinie radykalnie negatywne, o tyle obecnie próbujemy analizować tamte zjawiska bardziej 

rzeczowo, ze świadomością ówczesnych uwarunkowań polityczno-ideologicznych. 

Traktujemy rzecz jako komponent złożonego dziedzictwa XX wieku, mając w pamięci, że 

zawiera ono także spuściznę totalitaryzmów. Socrealizm był bowiem zjawiskiem 

występującym w całej wschodniej i środkowej Europie za żelazną kurtyną i wytworzył dzieła 

bardzo różnorodne, które wrosły w nasz krajobraz kulturowy na swoich własnych prawach. 

Dziś analizowane są jako zabytkowe, nierzadko jako zasługujące na objęcie ochroną. Optują 

za tym międzynarodowe środowiska naukowe i konserwatorskie. 
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dr hab. Zbigniew Zagała 

Społeczeństwo obywatelskie 

 

1. Wstęp, czyli powrót zapomnianego pojęcia 

 

We współczesnych opisach częściowo zapomnianego w XX wieku pojęcia 

„społeczeństwo obywatelskie” podkreśla się, że jedną z najważniejszych przyczyn jego 

odrodzenia były wydarzenia w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 70. i 80. XX wieku. 

Podejmowane wówczas skuteczne próby tworzenia niezależnych od władz państwowych 

struktur „alternatywnego społeczeństwa” zostały przez teoretyków myśli społecznej 

zinterpretowane jako budowa społeczeństwa obywatelskiego1. Pojęcie to „miało określać to, 

czego społeczności te zostały pozbawione i co usiłowały odbudować: sieć instytucji 

niezależnych od państwa, które jednoczą obywateli wokół spraw wspólnej troski i dzięki 

samemu swemu istnieniu – lub dzięki podejmowanym działaniom – mogą wywierać wpływ 

na kształt prowadzonej polityki”2. 

Upowszechnieniu takiej interpretacji sprzyjał fakt, iż podobne do środkowoeuropejskich 

przypadki samoorganizacji społecznej, będącej reakcją na działania autokratycznych rządów, 

zachodziły również w innych regionach Europy i Świata (np. w Hiszpanii, Argentynie). 

Stopniowo w samoorganizacji społecznej zaczęto dostrzegać szansę na rozwiązanie 

wielu problemów nie tylko w społeczeństwach podlegających władzom autorytarnym, ale 

także w państwach demokratycznych, w których mogłaby ona przeciwdziałać między innymi 

następstwom przerostu opiekuńczych funkcji państwa czy wyobcowaniu władzy państwowej. 

Sposób rozumienia społeczeństwa obywatelskiego jako zwróconej przeciwko państwu 

społecznej samoorganizacji stał się punktem wyjścia do ponownego rozwoju zainteresowania 

tą kategorią pojęciową3. 

 

 

 

 

 

1 J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, W: Ani książę, ani kupiec: Obywatel. Idea 
społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, red. J. Szacki, Kraków-Warszawa 1997, s. 17. 
2 C.H. Taylor, Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie?. W: Europa i społeczeństwo 
obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1994, s. 54. 
3 J. Szacki, Powrót idei…, s. 20. 



2. Rodowód idei i jej współczesne znaczenie 

 

W pracach historyków myśli społecznej często podkreślany jest fakt, że idea 

społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się z klasycznej tradycji republikańskiej, której 

początki sięgają starożytnej Grecji i Rzymu. Wskazuje się w tym kontekście na 

Arystelesowski termin koinoniapolitike, pojmowany jako wspólnota polityczna czy, 

odpowiadający mu, Cyceroński – societascivilis oznaczający ład społeczny republiki4. W 

rekonstrukcjach historycznych przemian treści pojęcia przywoływany jest często wkład 

myślicieli wczesnego włoskiego renesansu, w tym Niccolo Machiavellego, XVI-wiecznych i 

XVII-wiecznych teoretyków polityki, takich jak Jean Bodin czy James Harrington, których 

sposoby posługiwania się pojęciem traktowane są jako rodzaj pomostu między tradycją 

republikańską a liberalną, wkład Thomasa Hobbesa i Johna Locke`a, pojmujących ideę 

społeczeństwa obywatelskiego jako, rozciągającą się między jednostką a powołanym do 

ochrony własności i wolności państwem, sferę niezależności – głównie ekonomicznej, 

dorobek Alexisa de Tocqueville’a, który jako pierwszy zastąpił dychotomię państwo – 

społeczeństwo trójelementowym modelem porządku społecznego obejmującym: państwo, 

społeczeństwo obywatelskie (utożsamiane ze sferą realizacji prywatnych interesów i 

aktywnością gospodarczą) oraz społeczeństwo polityczne (pojmowane jako sfera aktywności 

obywatelskiej realizowanej w ramach i za pośrednictwem lokalnego samorządu, partii 

politycznych, gazet, opinii publicznej, a także stowarzyszeń i towarzystw dążących do celów 

wykraczających poza prywatne interesy jednostek), czy wreszcie, wkład myślicieli XIX-

wiecznych i XX-wiecznych, w tym przede wszystkim Georga Wilhelma Friedricha Hegla, 

Karola Marksa i Antonio Gramsciego, którzy, utożsamiając społeczeństwo obywatelskie ze 

sferą konfliktów wynikających z partykularnych jednostkowych interesów, odrzucili w swych 

pracach jego liberalne wyobrażenie jako chronionej przez państwo sfery indywidualnej 

wolności i pokojowego współżycia jednostek i grup współdziałających ze sobą, by 

skuteczniej zaspokajać własne potrzeb, i tym samym wyznaczyli kolejny nurt w sposobach 

jego opisu5. 

Przemiany treści pojęcia społeczeństwo obywatelskie można obserwować zarówno w 

długiej, jak i krótkiej perspektywie czasowej. Spektakularną ilustracją pierwszego z procesów 

jest stopniowa ewolucja semantyczna, w trakcie której synonim społeczeństwa politycznego 

 

4 D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 
2004. 
5 Tamże. 



przekształcił się w toku dziejów w jego antonim6. Przykładem zmiany zawartości treściowej 

pojęcia w krótkiej perspektywie czasowej jest proces, który dokonał się w latach 80. XX 

wieku w Polsce, gdy różnie określana przez przedstawicieli środowisk opozycyjnych idea 

stosowana była do opisu rzeczywistości, bądź rozpatrywana jako postulat wart 

urzeczywistnienia. Wbrew niemal powszechnym przekonaniom idea ta dopiero w drugiej 

połowie lat 80. nazwana została społeczeństwem obywatelskim. Wcześniej przybierała 

między innymi takie nazwy jak: samorządne społeczeństwo, podziemne społeczeństwo czy 

alternatywne społeczeństwo. Istotne jest jednak to, że o ile w okresie pierwszej Solidarności, 

a więc na początku lat 80. XX wieku, treść pojęcia bliska była wizji neorepublikańskiej, o tyle 

pod koniec dekady jego dominująca interpretacja dokonywana była w duchu neoliberalnym7. 

Dość częste przemiany sposobów pojmowania idei budzą liczne wątpliwości związane 

z pytaniem – na ile zasadne jest mówienie o tożsamości pojęcia, którego zawartość treściowa 

cechuje się tak dużą zmiennością. Tym, co może stanowić pewne wspólne jądro sposobów 

operacjonalizacji idei społeczeństwa obywatelskiego i pozwala dostrzegać pewną analogię 

między przekonaniami myślicieli szkockiego oświecenia i przedstawicielami demokratycznej 

opozycji w Polsce w latach 80. XX wieku, jest dążenie do różnorako pojmowanego 

urzeczywistnienia wolności i podmiotowości społecznej. Jak pisze Grażyna Skąpska:  

 

Wspólnym mianownikiem wszystkich tych tak zróżnicowanych i historycznie zmiennych 
idei jest to, że pojawiają się one w sytuacjach społecznego przesilenia, wówczas gdy 
rozwój społeczny i związane z nim zmiany organizacji społecznej, w tym przede 
wszystkim organizacji władzy, stwarzają zagrożenie dla społecznej suwerenności i 
podmiotowości. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego powstają zatem w opozycji do 
osobistej władzy despotycznej, władzy autorytarnej i opiekuńczej „z boskiego nadania”, 
władzy kapitału czy władzy kompleksowego i wszechogarniającego, 
zbiurokratyzowanego „systemu” kierującego się przesłankami technokratycznej 
sprawności i efektywności. Stanowią zatem wyraz kulturowo uwarunkowanego podejścia 
do kwestii suwerenności i niezależności indywidualnej oraz współistnienia społecznego, 
„bycia razem”, podejścia, które ma istotny wpływ na poszukiwanie nowych rozwiązań i 
nowych instytucji mających na nowo chronić podmiotowość i suwerenność obywateli”8. 

 

Zawartość treściową omawianego pojęcia tworzą zatem dwa podstawowe elementy: zespół 

idei związanych z ochroną indywidualnej podmiotowości, suwerenności, tożsamości oraz 

zbiór różnych form samoorganizacji społecznej (poczynając od pojedynczych stowarzyszeń, a 

skończywszy na ruchach społecznych) umożliwiających urzeczywistnienie tych idei.  
 

6 J. Szacki, Powrót idei…, s. 9. 
7 P. Załęski, Czy Solidarność była społeczeństwem obywatelskim? Jak został zapomniany 
neorepublikański projekt samorządnej Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, 2010. 
8 G. Skąpska, Społeczeństwo obywatelskie, W: Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa 2005, 
s. 286. 



Wymienione elementy znajdują odzwierciedlenie w licznych próbach typologizacji 

zakresu znaczeniowego omawianego pojęcia9. W jednej z nich, oprócz etycznego oraz 

strukturalnego sposobu pojmowania społeczeństwa obywatelskiego, wyodrębniony został 

sposób trzeci – formalistyczno-proceduralny10. O ile w perspektywie etycznej społeczeństwo 

obywatelskie wyraża się w realizacji określonych wartości i norm, o tyle strukturalnie 

pojmowane społeczeństwo obywatelskie tożsame jest z zespołem względnie niezależnych od 

państwa rozmaitych form samoorganizacji społecznej, których celem jest zaspokajanie 

potrzeb i aspiracji jednostek, grup i szerszych zbiorowości społecznych. Formy te przybierają 

najczęściej postać stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych i ruchów 

społecznych. W ujęciu formalistyczno-proceduralnym społeczeństwo obywatelskie 

utożsamiane jest z przestrzenią publiczną, współczesną agorą, czyli miejscem, w którym 

toczą się debaty, negocjacje, podejmowane są mediacje między różnymi podmiotami.  

Stosunkowo najczęstszym sposobem definiowania zakresu znaczeniowego pojęcia, 

zwłaszcza w analizach empirycznych, jest ten, który nazywany jest socjologicznym lub 

strukturalnym wymiarem społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskiew tym 

ujęciu to „ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń cywilnych działających 

w sferze publicznej. Są to struktury względnie autonomiczne wobec państwa, powstające 

oddolnie i charakteryzujące się na ogół dobrowolnym uczestnictwem swych członków”11. W 

socjologicznych analizach społeczeństwa obywatelskiego pojęcie to najczęściej utożsamiane 

jest z trzecim sektorem.  

 

3. Społeczeństwo obywatelskie jako przedmiot badań socjologicznych 

 

3.1. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 

 

Konsekwencją zróżnicowanych sposobów pojmowania pojęcia „społeczeństwo 

obywatelskie” są liczne propozycje odzwierciedlenia jego empirycznej treści w formie miar i 

wskaźników. Najpowszechniej stosowane – dane rejestrujące aktywność stowarzyszeniową, 

w wielu badaniach uzupełniane są zestawem innych mierników. Do częściej stosowanych 

należą: deklarowane uczestnictwo w wyborach oraz rzeczywista frekwencja wyborcza, 

 

9 J. Herbst, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, BibliotekaAktywnościLokalnej. Vol. 4. Warszawa 
2005; A. Van Rooy, Civil Society as Idea: an Analytical Hatstand? W: Civil Society and the Aid 
Industry, A. Van Rooy, London 1998. 
10 M. Magoska, Obywatel w procesie zmian. Kraków 2001. 
11 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego. Warszawa 2005, s. 119. 



poziom zaufania społecznego, deklarowane poczucie podmiotowości i możliwości wpływania 

na decyzje władz różnych szczebli, wiedza obywatelska oraz deklarowane przekonania o 

normatywnym charakterze związane z rolą obywatela we współczesnym państwie 

demokratycznym.  

 

Procentowa frekwencja wyborów do Sejmu w 2015 i wyborów samorządowych w 2014 roku 
(miasta). Na podstawie badań Państwowej Komisji Wyborczej. Opracowanie IBR 

Reprezentatywnym przykładem diagnozy uwzględniającej wiele wymiarów 

społeczeństwa obywatelskiego i jego kondycji są badania realizowane przez Centrum Badania 

Opinii Społecznej (CBOS). Ich autorzy w swej diagnozie uwzględniają dane ilustrujące: 

opinie Polaków o demokracji, aktywność społeczno-polityczną, zaufanie społeczne, gotowość 

do współpracy, potencjał społecznikowski, zaangażowanie w pracę społeczną, dobroczynność 

oraz aktywność w organizacjach obywatelskich12. 

Współczesna wiedza o różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce została w ostatnich dekadach znacznie wzbogacona. Wyniki wielu 

badań umożliwiły bardziej dogłębne poznanie uwarunkowań i różnorodności regionalnych 

 

12 Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A. D. 2016. Opinie i Diagnozy nr. 35, red. Boguszewski R., 
Warszawa 2016. 



tradycji kulturowych, z wpisanymi w nie funkcjami organizacji i stowarzyszeń13, 

wzbogacenie wiedzy o stylach działania organizacji pozarządowych14 i ich przestrzennym 

rozmieszczeniu w Polsce15, o typach uczestnictwa obywatelskiego16 i motywacjach, jakie 

towarzyszą społecznikom17 czy wreszcie dostarczyły wiedzy o tym, jak różnorodne są 

sposoby funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym18. Liczne są 

także badania dostarczające wiedzy o rozmiarach i natężeniu zaangażowania obywatelskiego. 

Szczególną rolę odgrywają wśród nich takie, które mają charakter cykliczny, jak te 

realizowane w ramach projektu Diagnoza Społeczna czy badania prowadzone przez CBOS 

umożliwiające śledzenie przemian w czasie oraz ich trendów. 

Wyniki zdecydowanej większości z nich stwarzają podstawę do często formułowanej 

tezy o słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wprawdzie organizacji społecznych i 

fundacji stale przybywa (w 2016 roku ich liczba przekroczyła 138 tys. w Polsce i 12 tys. w 

województwie śląskim), a działający w nich ludzie podejmują zróżnicowane inicjatywy, 

obywatelskość mieszkańców kraju, wyrażająca się w zaangażowaniu na rzecz społeczności 

lokalnej, w wolontariacie czy też przynależności do stowarzyszeń, jest charakterystyczna dla 

wyraźnej mniejszości. Większość Polaków to osoby bierne społecznie, uczestniczące w życiu 

publicznym w incydentalny sposób. Jedyną formą aktywności obywatelskiej, w której 

uczestniczy czasem większość społeczeństwa, są wybory parlamentarne i prezydenckie. 

Dodać jednak należy, że frekwencja wyborcza w Polsce jest wyraźnie niższa niż w krajach 

Europy Zachodniej oraz w państwach postkomunistycznych. Niskie, na ogół nie 

przekraczające 20%, są także odsetki osób, które działają na rzecz społeczności lokalnej, 

należą do organizacji społecznej czy biorą udział w spotkaniach z politykami.   

 

 

 

 

13 J. Bartkowski,Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne 
zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003. 
14 P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku 
publicznego? Warszawa 2006. 
15 J. Wendt, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
Warszawa 2007. 
16 P. Gliński, Typy uczestnictwa obywatelskiego w Polsce, W: Jurajska agora, red. R. Geisler, A. 
Rosół, M.S. Szczepański, Częstochowa – Katowice 2002. 
17 G. Chimiak, How Individualists Make Solidarity Work, Warszawa 2006. 
18 Lokalne społeczności obywatelskie, red.  J. Kurczewski, Warszawa 2003; Lokalne uczestnictwo 
obywatelskie. Raporty z badań 1998-2002, red. R. Skrzypiec, Warszawa 2002; C. Trutkowski, S. 
Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005; M. Klekotko, Rozwój po śląsku. 
Procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej, Kraków 2012. 



3.2. Społeczeństwo obywatelskie w regionie 

 

Procentowa frekwencja wyborów do Sejmu w 2015 roku i wyborów samorządowych w 2014 
(okręgi). Na podstawie badań Państwowej Komisji Wyborczej. Opracowanie IBR 

Podobne wnioski sformułować można na podstawie wyników badań realizowanych na 

Górnym Śląsku i w województwie śląskim19. Region o bogatych tradycjach aktywności i 

samoorganizacji społecznej jego mieszkańców20, współcześnie opisywany jest jako jeden z 

najsłabiej nasyconych podmiotami trzeciego sektora21, a odsetek jego mieszkańców będących 

ich członkami (nie przekraczający kilkunastu procent) nie odbiega od średniej krajowej.  

 

19 Zob. m in. Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, red. M. S. Szczepański, P. 
Rojek Tychy 2001;  R. Skrzypiec, Lokalne społeczności obywatelskie w działaniu. W: Lokalne 
społeczeństwa obywatelskie – mapy aktywności. Raporty z badań, red. P. Frączak, Biblioteka 
Aktywności Lokalnej, vol. 3. Warszawa 2004; W. Świątkiewicz, Więzi sąsiedzkie i życie publiczne. 
W: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, 
Tychy – Opole 2004; Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, red. K. 
Wódz, Warszawa 2007; R. Geisler, Cnoty obywatelskie jako struktury kognitywne w rozwoju 
regionalnym. Przypadek województwa śląskiego, Tychy 2008; A. Zygmunt, Moje miasto, moje 
problemy? Rzecz o zaangażowaniu społecznym mieszkańców miasta, W: Praca, rodzina, obowiązki, 
czas wolny, czyli o stylu życia mieszkańców Rybnika, red. U. Swadźba, Katowice 2007; Z. Zagała, W 
drodze do dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego? W: Chaos oswojony? Województwo śląskie i 
jego społeczne metamorfozy, red. M. S. Szczepański, Z. Zagała, Katowice 2009. 
20 Zob. m in. J. Wycisło, Katolicka i polska działalność społeczna na Górnym Śląsku w XIX wieku, 
Skoczów – Pszczyna 1989; M. Pater, Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku (1891-1914), 
Wrocław 1998; Z. Zagała, Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Tradycje i współczesność aktywności 
stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska, Katowice 2014. 
21 Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań,  
http://www.nck.pl/media/attachments/318004/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf. Z danych GUS 
wynika, że stosunkowo najwięcej organizacji społecznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 



Nie odbiegają od danych ogólnopolskich także wskaźniki ilustrujące aktywność 

społeczną i polityczną mieszkańców województwa. Z badań prowadzonych w górnośląskiej 

części województwa wynika, że ponad 2/3 jej mieszkańców deklaruje brak jakichkolwiek 

doświadczeń związanych z aktywnością społeczną podejmowaną na rzecz swego otoczenia, 

społeczności lokalnej czy też na rzecz osób potrzebujących pomocy lub wsparcia22. 

Społeczeństwo obywatelskie w województwie śląskim ma charakter enklawowy. Cecha ta, 

wprowadzona do opisu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w latach 90. XX wieku23, 

nadal zachowuje swą aktualność. Poza uczestnictwem w wyborach, w przypadku którego 

odsetek osób biorących w nich udział jest czasem wyższy od odsetka osób wyborczo 

biernych, we wszystkich innych formach zaangażowania obywatelskiego przewaga biernych 

mieszkańców województwa nad aktywnymi, czyli działającymi w organizacjach i 

stowarzyszeniach, podejmującymi prace na rzecz swego otoczenia, uczestniczącymi w 

spotkaniach z przedstawicielami władz czy podejmującymi inny rodzaj działalności, jest 

znacząca. Wyraźną nadreprezentację w tych aktywnych enklawach mają osoby ze średnim i 

wyższym wykształceniem, relatywnie lepiej sytuowane materialnie od innych, deklarujące 

głęboką wiarę w Boga oraz regularnie i często uczestniczące w praktykach religijnych. 

Oznacza to, że społeczeństwo obywatelskie w województwie śląskim, podobnie jak w innych 

regionach Polski, ma nie tylko enklawowy, ale także stratyfikacyjny charakter. 
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Śląsk Cieszyński 

 

 

Euroregiony wchodzące w skład województwa śląskiego. Śląsk Cieszyński zaznaczony na niebiesko 

Śląsk Cieszyński jest regionem historyczno-geograficznym, którego odrębność 

ukształtowała się w okresie średniowiecza, po powstaniu Księstwa Cieszyńskiego. Obecnie 

wchodzi w skład dwóch państw: Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.  

 

1. Terytorium i kwestie nazewnicze  

 

Choć pierwsza zachowana pisemna wzmianka o Cieszynie (Teschen, Těšín) pochodzi 

z 1155 r. (tzw. bulla wrocławska papieża Hadriana IV), przynależny geograficznie do 

Górnego Śląska. Śląsk Cieszyński (Teschener Schlesien, Těšínské Slezsko) ze stolicą w 

Cieszynie,  jako pojęcie nie tylko historyczne ale i geograficzne, zaczął wyodrębniać się wraz 

ze wzrostem znaczenia Księstwa Cieszyńskiego (Ducatus Tessinensis, Herzogtum Teschen, 

Těšínské knížectví) z piastowskiej prowincji książęcej opolsko-raciboskiej na początku lat 90. 

XIII wieku. Wtedy też książę Mieszko, syn księcia Władysława opolskiego, zwany 

Mieszkiem I cieszyńskim, zapoczątkował dynastię Piastów cieszyńskich, która rządziła 



księstwem do śmierci księżnej Elżbiety Lukrecji w 1653 r. Już po wyodrębnieniu się  

w 1315 r. Księstwa Oświęcimskiego na wschodnich rubieżach Księstwa Cieszyńskiego 

zaczęły kształtować się podstawy geograficzno-historyczne terytorium Śląska Cieszyńskiego: 

na zachodzie rzeki Ostrawica i Odra, na wschodzie rzeka Biała, na północy rzeka Wisła, na 

południu Beskid Śląski. W 1327 r. Księstwo stało się lennem Korony Czeskiej. Na skutek 

działań konsolidacyjnych austriackich Habsburgów rządzących Księstwem Cieszyńskim w 

latach 1653 – 1918, jego terytorium od XVIII w. utożsamiane było już także z szerszym, 

geograficznym pojęciem Śląska Cieszyńskiego. Obszar ten (ok. 2,3 tys.km2) przypomina 

kwadrat z Cieszynem w środku, przez który przepływa rzeka Olza zmierzająca na północ ku 

Odrze, do której wpada w okolicach  Bogumina (Oderberg, Bohumín). Momentem 

utrwalającym tę geograficzno-historyczną spójność była przegrana Austrii w I wojnie śląskiej, 

gdy od 1742 r. Śląsk Cieszyński wraz ze Śląskiem Opawskim (Troppauer Schlesien, Opavské 

Slezsko) tworzył Śląsk Austriacki (Ősterreichisches Schlesien, Rakouské Slezsko). 

Nomenklatura austriacka operowała także określeniami Śląsk Wschodni  (Ost-Schlesien) 

czyli Cieszyński i Zachodni (West-Schlesien) czyli Opawski. 

Po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę w Czechosłowację 28 lipca 1920 r., 

dla jego polskiej części w Polsce nadal używano określenia Śląsk Cieszyński, lub w węższym 

zakresie: polski, wschodni; oraz czeski, czechosłowacki, zachodni Śląsk Cieszyński dla części 

przyznanej Czechosłowacji. Poza tym (wyłącznie) wśród Polaków upowszechniło się także 

historyczno-polityczne pojęcie Śląska za Olzą, Śląska Zaolziańskiego, a w końcu Zaolzia, 

jako obszaru tej części przyznanego Czechosłowacji historycznego Śląska Cieszyńskiego, 

położonej za graniczną rzeką Olzą, w której do dziś (od 1993 r. w Republice Czeskiej) 

zamieszkuje ludność polska. Także określenia „Zaolzianin”, „Zaolziak”, „zaolziański” 

dotyczą tylko Polaków i spraw polskich na Zaolziu. Niemożliwe do ścisłego geograficznego 

oznaczenia Zaolzie sięga do polsko-czeskiej granicy etnicznej na wschodnich obrzeżach 

dawnego, zdominowanego przez ludność czeską  pow. frydeckiego, którego jednak swym 

zasięgiem nie obejmuje. W przybliżeniu chodzi o ok. 700 km2 z ok. 1270 km2 przyznanych 

Czechosłowacji, obejmujących w przybliżeniu obszary dawnych powiatów politycznych: 

czeskocieszyńskiego i frysztackiego. Nazwę Zaolzie, jako wyodrębniającą problematykę 

polską, zaakceptowali także Zaolzianie, choć z geograficznego punktu widzenia nie jest ona 

dla nich właściwa. W nomenklaturze niemieckiej na oznaczenie obszaru przyległego do Olzy 

używano także określeń Olsa-Gebiet, Olsaland, zwłaszcza podczas II wojny światowej w 

granicach wówczas powiększonego pow. cieszyńskiego (Kreis Teschen). Po II wojnie 

światowej polskie środowiska kulturalne z obu stron granicy promowały i nadal promują 



dodatkowo nazwę Nadolzie, a nawet Przedolzie, dla terenów przylegających do Olzy. 

Większość Czechów operuje potocznym pojęciem Cieszyńskie (Těšínsko), czeskie 

Cieszyńskie, Śląsk Cieszyński, czeski Śląsk Cieszyński, choć przez kontakty z Polakami 

nazwa „Zaolzie” nie jest im obca, w formie pisanej także jako Záolší, Záolží. Z kolei 

pojawiająca się sporadycznie już w okresie międzywojennym nazwa Podbeskidzie przyjęła 

się w ostatnich kilku dekadach trwale na Śląsku Cieszyńskim jedynie na jego pograniczu z 

Małopolską.  

Można nawet stwierdzić, że na skutek procesów migracyjnych po 1945 r. w Bielsku-

Białej pojęcie Śląska Cieszyńskiego, nie mówiąc już o popularnym określeniu ziemia 

cieszyńska, ogranicza się coraz częściej w potocznym rozumieniu jej stałych mieszkańców 

głównie do pow. cieszyńskiego. Niezależnie od tego operuje się typowymi nazwami 

lokalnymi, zwłaszcza w części czeskiej regionu, np. Karwińskie (Karvinsko), Jabłonkowskie 

(Jablunkovsko), choć np. nazwa Ostrawskie (Ostravsko) może również oznaczać cały czeski 

Śląsk Cieszyński, lub tylko intensywnie industrializowane od końca XVIII w. Zagłębie 

Ostrawsko-Karwińskie (Ostravsko-karvinská pánev). W polskiej części Śląska Cieszyńskiego 

osoby utożsamiające się z przynależnością do regionu określają siebie jako Ślązacy, często w 

formie gwarowej, czasem z dodatkiem „cieszyńscy” dla odróżnienia się od mieszkańców 

dawnego Śląska Pruskiego (Górnoślązaków), choć w wielu gminach, zwłaszcza beskidzkich, 

używa się częściej lub wyłącznie typowo lokalnych określeń geograficznych. W części 

czeskiej, oprócz nazw lokalnych, występuje jedynie określenie Ślązak (czes. Slezan), także w 

formie gwarowej. Na dawnym pograniczu austriacko-pruskim mieszkańcy Cesarstwa 

Austriackiego zwani byli potocznie Cesarokami (Cysaroki, Císaráki), a mieszkańcy Prus, 

później Niemiec, Prusakami (Prusoki) lub Prajzakami (Prajzáci) w tzw. Kraiku Hulczyńskim 

(Hultschiner Ländchen, Hlučinsko). Określenia typu Górnoślązak, górnośląski na dawnym 

Śląsku Austriackim nie występują. 

 

2. Granice i podziały administracyjne 

 

Bardziej szczegółowy przebieg historycznych granic Śląska Cieszyńskiego 

przedstawia się następująco: na zachodzie granicę śląsko-morawską wyznacza rzeka 

Ostrawica, pozostawiając po stronie śląskiej Frydek (Friedeck, Frýdek), a po morawskiej 

Mistek (Místek) oraz po stronie śląskiej Polską Ostrawę (Polnisch Ostrau, Polská Ostrava), a 

po morawskiej Morawską Ostrawę (Mährisch Ostrau, Moravská Ostrava). Na tym odcinku, 



formalnie od 1335 r., przebiegała granica między Królestwem Czeskim a Polskim. Przy ujściu 

Ostrawicy do Odry, na zachód od Gruszowa (Hruschau, Hrušov), kończy się klin morawski i 

odtąd granica Śląska Cieszyńskiego biegnie wzdłuż Odry aż na zachód od Kopytowa 

(Kopitau, Kopytov) po ujście Olzy do Odry, a następnie na wschód wzdłuż Olzy, która na 

tym odcinku do ujścia Piotrówki do Olzy tworzy północno-zachodnią granicę Śląska 

Cieszyńskiego. Następnie granica biegnie potokiem Piotrówka, a potem północnymi krańcami 

wsi: Piersna, Marklowice, Zebrzydowice, Pruchna i Zbytków do rzeki Wisły. Wyznacza ona, 

aż do ujścia rzeki Białej, północną granicę regionu (choć ze względu na powstanie w 1956 r. 

zbiornika goczałkowickiego jest dziś trudna do dokładnej lokalizacji). Odcinek wzdłuż rzek: 

Odra, Olza, Piotrówka, Wisła wyznaczał dawną granicą austriacko-pruską (potem austriacko-

niemiecką). Jako wschodnia granica Śląska Cieszyńskiego rzeka Biała w całym swoim biegu 

oddziela go od Małopolski. Granica biegnie potem dalej Pasmem Baraniogórskim 

(Wiślańskim) Beskidu Śląskiego, czyli przez grzbiet Klimczoka, Skrzycznego, Baraniej Góry, 

przełęczą koniakowską do zboczy Kikuli. W latach 1335-1526 granica ta oddzielała 

Królestwo Czeskie, następnie do 1772 r. Cesarstwo Niemieckie (Austriackie) wraz z 

Królestwem Czeskim od  Królestwa Polskiego, a w latach 1772-1918 Śląsk Austriacki od 

Galicji.  

 

Zmiany granic państwowych na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1938 



Następnie granica regionu cieszyńskiego skręca na zachód, idąc wzdłuż starej granicy 

śląsko-węgierskiej w kierunku Przełęczy Jabłonkowskiej i grzbietem Wielkiego oraz Małego 

Połomu przez Biały Krzyż, a następnie zbocza Łysej Góry, skąd dochodzi do Ostrawicy, 

tworząc jego południową rubież. I jedynie ten odcinek granicy był przedmiotem większych 

sporów trwających do końca XVIII w. pomiędzy panującymi w Cieszynie a Węgrami, którzy 

od średniowiecza posuwali się na północ w kierunku Przełęczy Jabłonkowskiej, karczując 

lasy. Do czasu ustanowienia władzy książęcej Cieszyn był siedzibą kasztelanii.Z czasem na 

terytorium Księstwa wyodrębniło się kilka tzw. państw  stanowych niższego rzędu. 

Pierwsza znacząca zmiana administracyjna w czasach habsburskich objęła Śląsk 

Cieszyński w 1782 r., gdy w wyniku tzw. reform józefińskich Śląsk Austriacki został 

połączony z Morawami w jedno gubernium morawsko-śląskie ze stolicą w Brnie. W jego 

skład wchodziło 8 obwodów (wśród nich cieszyński) na czele ze starostami obwodowymi 

(Kreishauptmann). Dopiero patent cesarski z 30 grudnia 1849 r. wyodrębnił Śląsk Austriacki 

jako oddzielny kraj koronny. Utworzono w nim 7 powiatów tzw. politycznych (Politischer 

Bezirk), jednocześnie z siedzibami starostw podzielonych na mniejsze tzw. powiaty sądowe 

(Amtsbezirk). Na Śląsku Cieszyńskim istniały wówczas 3 pow. polityczne: bielski (z 

powiatami sądowymi: bielskim, skoczowskim, strumieńskim), cieszyński (z powiatami 

sądowymi: cieszyńskim, frysztackim, jabłonkowskim) i frydecki (powiaty sądowe: frydecki, 

bogumiński).  

W 1868 r. w miejsce pow. politycznego frydeckiego utworzono pow. polityczny 

frysztacki, który nie objął pow. sądowego frydeckiego, wcielonego do pow. politycznego 

cieszyńskiego, zaś z tego ostatniego dla nowego powiatu wyodrębniono pow. sądowy 

frysztacki. Pow. polityczny frydecki reaktywowano w 1901 r., wyłączając pow. sądowy 

frydecki z pow. politycznego cieszyńskiego. Od 1904 r. funkcjonował, wcielony do pow. 

politycznego frydeckiego, pow. sądowy polskoostrawski, utworzony z 7 gmin 

wyodrębnionych z pow. sądowego bogumińskiego. Poza jurysdykcją powiatów politycznych 

pozostawały statutarne miasta Bielsko i Frydek, których władze samorządowe pełniły 

jednocześnie funkcje administracji państwowej.  

W wyniku decyzji Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. o podziale Śląska 

Cieszyńskiego Polsce przypadł cały pow. polityczny bielski (67 gmin; 758 km2), 17 i pół 

gminy z pow. politycznego cieszyńskiego (183 km2), 4 i pół gminy z pow. politycznego 

frysztackiego (55,8 km2), w sumie 1002 tys. km2 (44% spornego obszaru). Czechosłowacja 

uzyskała cały pow. polityczny frydecki (40 gmin; 462 km2), prawie cały pow. polityczny 

frysztacki (29 i pół gminy; 262 km2) i 52 i pół gmin (547 km2) pow. politycznego 



cieszyńskiego, w sumie 1280 km2. Szczegółowy przebieg granicy wyznaczyła 

Międzynarodowa Komisja Delimitacyjna, która ukończyła pracę 25 kwietnia 1921 r. Granica 

polsko-czechosłowacka na odcinku cieszyńskim liczyła 95 km długości. Po raz pierwszy w 

dziejach regionu Olza stała się linią granicy państwowej, choć wcześniej nie rozdzielała 

nawet żadnej z gmin. Teraz przecięła miasto Cieszyn, wsie Leszną Górną, Sibicę, Puńców, 

Marklowice Górne oraz w niewielkim stopniu wsie Kaczyce, Zebrzydowice, Darków, Łąki, 

Raj, Istebna.  

Granica ukształtowała się ostatecznie w 1924 r., gdy od wsi Jaworzynka odłączono 

przysiółek Herczawa, przydzielając go Czechosłowacji. Zgodnie z uchwalonym 15 lipca 1920 

r. przez Sejm Ustawodawczy w Warszawie statutem organicznym obszar przydzielony Polsce 

wszedł w skład autonomicznego woj. śląskiego. W 1921 r. kosztem pow. bielskiego do pow. 

cieszyńskiego przyłączono 29 gmin, a w 1924 r. dodatkowo Ochaby i Pruchną. W kwietniu 

1938 r. do Bielska przyłączono Aleksandrowice (Alexanderfeld). Na obszarze zaolziańskiej 

części Cieszyna utworzono nowe miasto Czeski Cieszyn (Český Těšín), a dla zachodniej 

części powiatu cieszyńskiego nowy pow. polityczny czeskocieszyński. W 1919 r. Polską 

Ostrawę przemianowano na  Ślaską Ostrawę (Slezská Ostrava), w 1921 r. Lutynię Polską 

(Polská Lutyně) przemianowano na Lutynię Górną (Horní L.), Lutynię Niemiecką (Německá 

L.)  na  Lutynię Dolną (Dolní L.). Z Herczawy (Hrčava) utworzono odrębną gminę, 

przyłączając do niej część obszaru Bukowca (Bukovec). Poza tym z fragmentu przyłączonej 

do Czechosłowacji Lesznej Górnej (Horní Líštná) utworzono gminę o tej samej co w Polsce 

nazwie. W 1922 r. prawa miejskie uzyskała Orłowa (Orlová), w 1923 r. Karwina (w latach 

1920-1938 Karvinná), a w 1930 r. Trzyniec  (Třinec). W 1924 r. do Morawskiej Ostrawy 

przyłączono morawskie wsie Przywóz (Přívoz), Witkowice, (Vítkovice), Mariańskie Góry, 

(Mariánské Hory) Zabrzeg (Zabřeh), Nową Wieś (Nová Ves), Grabówkę (Hrabska); od 

Bogumina oddzielono Pudłów (Pudlov), a nazwę gminy Szonychel (Šunychl) zmieniono na 

Nowy Bogumin (Nový B.). W 1928 r. pozbawiono Frydek statusu miasta wydzielonego. 

Siedzibą władz administracyjnych II instancji dla Kraju Śląskiego (Země Slezská), czyli 

czechosłowackiego (czeskiego) Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego oraz przyłączonego do 

Czechosłowacji Kraiku Hulczyńskiego (w latach 1742-1920 części powiatu raciborskiego w 

Prusach, potem w Niemczech), pozostawała Opawa (Opava). 

Śląsk jako odrębny twór administracyjno-prawny w Czechosłowacji istniał do 30 

listopada 1928 r., gdy w wyniku reformy administracyjnej doszło do ponownego połączenia 

Śląska z Morawami i utworzenia większej prowincji, Kraju Morawsko-Śląskiego (Země 

Moravskoslezská) ze stolicą w Brnie.  



W październiku 1938 roku, po przyłączeniu do Polski Zaolzia, obszar państwa 

polskiego i woj. śląskiego powiększył się o 805,1 km2, z czego 548,7 km2 przypadało na pow. 

czeskocieszyński (54 gmin), które przyłączono do pow. cieszyńskiego i 256,3 km2 na powiat 

frysztacki (31 gmin). W wyniku korekt do Polski przyłączono części wsi Gruszów, 

Hermanice (Heřmanice), Michałkowice (Michálkovice), Radwanice (Radvanice), Śląska 

Ostrawa, Bartowice (Bartovice), a stronie czeskiej oddano wieś Morawkę (Morávka), co 

usankcjonowano umowami międzypaństwowymi w Mistku 23 listopada i 9 grudnia 1938 

roku. W świetle podpisanej 30 listopada 1938 r. umowy delimitacyjnej w Zakopanem do 

Polski przyłączono dodatkowo niecałe 45 km2 obszaru słowackiego okręgu czadeckiego 

(Čadecko) na Górnych Kisucach (Horne Kysuce), czyli części wsi Świerczynowiec 

(Svrčinovec), Czarne (Čierne), Skalite (Skalité) wdłuż linii kolejowej z żywieckiego 

Zwardonia do słowackiej Czadcy (Čadca) oraz skrawki jej przedmieścia, słowackich  wsi 

Rakowa (Raková),  Staszków (Staškov), Oleśna (Olešná), Turzowka (Turzovka).Ostatecznie 

Polska i woj. śląskie od października 1938 roku zyskały 869 km2. 

Po likwidacji Czecho-Słowacji w połowie marca 1939 r. Zaolzie graniczyło na 

zachodzie z Protektoratem Czech i Moraw (Protektorát Čechy a Morava, Protektorat Böhmen 

und Mähren), w którego składzie był pow. frydecki, a na południu z Państwem Słowackim 

(Slovenský štát). Po upadku Polski we wrześniu 1939, od października przynależny wcześniej 

do Polski Śląsk Cieszyński, bez zwróconych Słowacji nabytków w Czadeckiem, został 

wcielony do III Rzeszy, wchodząc w skład rejencji katowickiej (Regierungsbezirk Kattowitz) 

w ramach istniejącej prowincji śląskiej (Provinz Schlesien), a od stycznia 1941 r. w ramach 

nowo utworzonej prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien). Niemcy zrezygnowali z 

zachowania pow. frysztackiego, w wyniku czego połączony Kreis Teschen, licząc 1462 km2, 

stał się drugim największym powiatem w całej Rzeszy, określanym w dokumentach również 

jako Olsaland lub Olsa-Gebiet. Z kolei Bielsko i pow. bielski połączono administracyjnie z 

Białą i pow. bialskim oraz częścią pow. wadowickiego. Powiększony w ten sposób pow. 

bielski (Kreis Bielitz) obejmował obszar 1 448 km2. W 1941 r. do Morawskiej Ostrawy, która 

stała się (do 1949 r.) miastem statutarnym, przyłączono Śląską Ostrawę, śląskie wsie 

Hruszów, Hermanice, Kończyce Wielkie (Kunčice), Kończyce Małe (Kunčičky), 

Michałkowice, Muglinów (Muglinov) i Radwanice oraz morawskie wsie Grabową (Hrabová), 

Nową Białą  (Nová Bělá), Starą Białą (Stará B.) i Wyszkowice (Výškovice), natomiast w 

1943 r. do Frydku przyłączono Mistek, śląskie wsie Leskowiec (Leskovec), Stare Miasto 

(Staré Město) oraz morawski Świadniów (Sviadnov). W latach 1944-1945 istniało miasto 



Karwin-Freistadt z połączenia Karwiny z Frysztatem (Fryštát), Starym Miastem, Rajem (Ráj) 

i Darkowem (Darkowem).  

Po zakończeniu II wojny światowej Zaolzie powróciło do Czechosłowacji. W części 

polskiej Śląska Cieszyńskiego nowe polskie władze przywróciły przedwojenny podział 

administracyjny w ramach funkcjonującego do połowy 1950 r. woj. śląskiego (śląsko-

dąbrowskiego), a następnie do połowy 1975 r. woj. katowickiego (w latach 1953-1956 

stalinogrodzkiego). W 1951 r. pow. miejski bielski połączono z pow. miejskim bialskim w 

jedno miasto Bielsko-Biała, które utrzymało status miasta wydzielonego, a do pow. bielskiego 

przyłączono także gminy Bestwina – Wilkowice i Szczyrk, zaś resztę dawnego małopolskiego 

pow. bialskiego podzielono między pow. żywiecki i nowopowstały pow. oświęcimski. Poza 

tym z pow. bielskiego wyłączono wówczas gminy Strumień – miasto i gminę Strumień oraz 

Chybie i przyłączono je do pow. cieszyńskiego, a prawa miejskie zyskała gmina Czechowice, 

do której przyłączono Dziedzice. Dokonano również korekt na pograniczu Czechowic z 

gminą Ligota. W połowie 1951 r. na obszarze miasta Cieszyna utworzono pow. miejski 

cieszyński. W 1954 r., w związku z przygotowaniami do budowy zbiornika 

goczałkowickiego, część obszaru gromad: Zabrzeg, Zabłocie, Frelichów, Zarzecze i Chybie i 

gmin Ligota, Strumień – Wieś przyłączono do  pow. pszczyńskiego. W 1956 r. połączono 

Bystrą Śląską z Bystrą Krakowską, prawa miejskie zyskał Ustroń, w 1962 r. Wisła. W 

listopadzie 1958 r. nazwę Czechowice zmieniono (po protestach mieszkańców) na 

Czechowice-Dziedzice. W 1959 r. Janowice włączono do Bestwiny. W 1968 r. do Bielska-

Białej przyłączono osiedle Mikuszowice Śląskie, gromady Kamienica i Mikuszowice 

Krakowskie, część gromad: Hałcnów, Stare Bielsko, Komorowice, a część Aleksandrowic 

włączono do Wapienicy. W 1973 r. do Bielska-Białej włączono małopolską Straconkę, a do 

Cieszyna wsie Boguszowice, Mnisztwo, Kalembice, Krasną, Pastwiska. W 1977 r. w 

granicach Bielska – Białej znalazło się Stare Bielsko, Wapienica, część Jaworza, reszta 

Komorowic i Hałcnowa, a w granicach Cieszyna Marklowice. Od 1 czerwca 1975 r., po 

kolejnej reformie administracyjnej, Śląsk Cieszyński wszedł w skład nowoutworzonego woj. 

bielskiego, za wyjątkiem Czechowic-Dziedzic oraz gminy Zebrzydowice, które znalazły się w 

pomniejszonym woj. katowickim. Woj. bielskie obejmowało wiele gmin małopolskich, stąd 

powstały warunki administracyjne i gospodarcze dla procesów integracyjnych, które stały się 

fundamentem wyodrębniania się nowego regionu Podbeskidzia. Nie objęły one jednak 

tradycyjnie ciążącemu Śląskowi terenu dawnego pow. cieszyńskiego i zachodniej części 

dawnego pow. bielskiego, których mieszkańcy w większości z zadowoleniem powitali 



likwidację woj. bielskiego i powrót Śląska Cieszyńskiego pod władzę administracyjną 

Katowic w 1999 r.  

Po II wojnie światowej czeski Śląsk Cieszyński znalazł się ponownie w granicach 

Ziemi Morawskośląskiej. Ziemi Śląskiej nie przywrócono, ale jako jej namiastkę 

zorganizowano tzw. śląską ekspozyturę Morawsko-Śląskiej Ziemskiej Rady Narodowej 

(Slezská expozitura Moravskoslezského zemského národního výboru) z siedzibą w Ostrawie, 

której podlegały wszystkie dawne powiaty czeskiego Śląska i przylegające do nich trzy 

powiaty morawskie. W 1945 r. ponownie usamodzielniły się gminy przyłączone do Frydku, 

zachowując jednak wspólny samorząd. W latach 1947-1954 ponownie gminy te były 

połączone. W 1946 r. powiększoną w 1941 r. Morawską Ostrawę przemianowano na 

Ostrawę, do Trzyńca (Třinec), przyłączono wsie Końską (Konská), Dolną Leszną (Dolní L.) i 

Łyżbice (Bylice), a do Orłowej Łazy (Lazy) i Porębę (Poruba). Historyczne struktury 

administracyjne przetrwały do przejęcia władzy przez komunistów w lutym 1948 r. Od 

stycznia  1949 r. tradycyjne ziemie zostały zastąpione przez okręgi (kraje). Czeski Śląsk 

Cieszyński znalazł się w okręgu ostrawskim (Ostravský kraj). Pow. frysztacki zmienił nazwę 

na karwiński, powstał pow. ostrawski (12 miejscowości, m.in. miasto Bogumin z okolicą). W 

latach 1950-1954 Frydek i Mistek funkcjonowały pod nazwą Mistek, następnie już Frydek-

Mistek. W 1949 r. połączono Karwinę z Frysztatem,  Darkowem, Rajem, Starym Miastem i 

utworzono „wielką” Karwinę.  W 1955 r. z części wsi Błędowice Dolne (Dolní Bludovice), 

Szonów (Šenov) i Szumbark (Šumbark) utworzono nowe miasto Hawierzów (Havířov). 

Reforma administracyjna z 1960 r. zniosła okręg ostrawski, a czeski Śląsk Cieszyński znalazł 

się w granicach Kraju Północnomorawskiego (Severomoravský kraj) ze stolicą w Ostrawie. 

Likwidacji uległ pow. czeskocieszyński,  którego obszar został rozdzielony między pow. 

karwiński i frydecko-mistecki, co oznaczało również rozdzielenie Zaolzia. Nazwa Śląsk 

zniknęła z administracyjnej mapy Czechosłowacji. Do Frydku-Mistka przyłączono wieś  

Pańskie Nowe Dwory (Panské Nové Dvory), do Trzyńca Kojkowice (Kojkovice) i Górną  

Leszną (Horní L.), do Orłowej Lutynię Górną, do Jabłonkowa (Jablunkov) Nawsie (Návsí).W 

1975 r. do Jabłonkowa przyłączono wsie Łomną Górną i Dolną (D.,H. Lomná), Boconowice 

(Bocanovice), Piosek (Písek) i Bukowiec, a w 1979 r. do Frydku-Mistka ponownie 

przyłączono Leskowiec, Stare Miasto i Świadniów oraz Chlebowice (Chlebovice) i Łysówki 

(Lysůvky) z Zelinkowicami (Zelinkovíce), zaś w 1980 r. Skalicę (Skalice) i Starzec (Staříč), 

podobnie jak Gródek (Hrádek) do Jabłonkowa.  

W Polsce po upadku komunizmu w 1989 r., w wyniku reformy administracyjnej w 

styczniu 1999 r. uległo likwidacji woj. bielskie, doszło do reaktywacji powiatów, a cały 



historyczny Śląsk Cieszyński w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, czyli powiat bielski (11 

gmin; 458 km2) i cieszyński (12 gmin; 730 km2), znalazły się w nowoutworzonym woj. 

śląskim ze stolicą w Katowicach. W powstałej w 1993 r. po rozpadzie Czechosłowacji 

Republice Czeskiej czeska część Śląska Cieszyńskiego znalazła się od 2000 r. w nowo 

utworzonym Kraju Morawskośląskim (do 2001 r. istniejącym pod nazwą Kraju 

Ostrawskiego) ze stolicą w Ostrawie. Nowy okręg jest mniejszy w porównaniu z dawnym 

Krajem Północnomorawskim i w nazwie respektuje istnienie Śląska. W Końcu 2002 r. w 

Republice Czeskiej przestały działać władze administracyjne i samorządowe powiatów, które 

zostały zachowane tylko jako jednostki statystyczne. Ich kompetencje przeszły na większe 

miasta leżące na ich terenie, jako tzw. miasta z poszerzonymi prawami, potocznie „małe 

powiaty”, z których w historycznej części Śląska Cieszyńskiego są położone: Bogumin, 

Orłowa, Hawierzów, Karwina, Czeski Cieszyn, Trzyniec, Jabłonków, część Ostrawy i 

Frydku-Mistka. Fragment południowo-zachodniej części Śląska Cieszyńskiego należy do 

„małego powiatu” morawskiego Frydlantu nad Ostrawicą (Frýdlant nad Ostravicí). Struktury 

powiatowe zachowała jednak policja, sądy, służba zdrowia itp. Ostrawa odzyskała pozycję 

miasta statutarnego. W 1990 r. od Frydku-Mistka odłączyły się Starzyc i Stare Miasto, w 

1992 r. Świadniów, w 1990 r. od Jabłonkowa odłączył się Gródek, w 1994 r. Nawsie, w 2000 

r. usamodzielniła się jabłonkowska dzielnica Pioseczna (Písečná). Aktualnie na terenie 

czeskiej części Śląska Cieszyńskiego znajduje się w całości lub częściowo 76 gmin, łącznie z 

Ostrawą, Frydkiem-Mistkiem, Ostrawicą (Ostravice) i Starymi Hamrami (Staré Hamry), 

których części leżą także na historycznych Morawach. 

 

3. Stosunki narodowościowe 

 

Stali mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w większości posługiwali się na co dzień 

gwarową, cieszyńską odmianą dialektu śląskiego języka polskiego. Do poł. XX wieku 

ludność czeska przeważała wyraźnie tylko w pow. politycznym frydeckim. Istniał też pas 

gwar przejściowych. Polsko-czeska granica językowa przebiegała mniej więcej wzdłuż gmin: 

Łomna Górna- Koszarzyska-Tyra-Rzeka-Ligotka Kameralna-Toszonowice- Górne-Datynie- 

Dolne-Szumbark –Pietwałd-Rychwałd-Wierzbica-Bogumin Stary-Bogumin Nowy. W 

kierunku wschodnim od tej linii czeskich autochtonów prawie nie było. Niemcy 

zamieszkiwali głównie w miastach i uprzemysłowionych gminach, przeważając 

zdecydowanie w Bielsku oraz w  niemieckiej „wyspie językowej” wokół tego miasta, czyli 



we wsiach: Aleksandrowice, Bystra Śląska (Bistrai), Kamienica (Kamitz), Komorowie 

(Batzdorf), Międzyrzecze Górne (Ober Kurzwald), Mikuszowie Śląskie (Nikelsdorf), Stare 

Bielsko (Alt Bielitz), Wapienica (Lobnitz). Wraz ze zwiększaniem się aktywności społeczno-

politycznej ludności, industrializacją oraz ruchami migracyjnymi zmieniała się struktura 

narodowościowa regionu. W przeprowadzanych od 1880 r. co dziesięć lat spisach 

powszechnych rubryka „narodowość” nie była stosowana. Pytano jedynie o język potoczny 

(Umgangsprache), na podstawie którego określano przybliżony stan stosunków 

narodowościowych.  

 

Stosunki językowe na Śląsku Cieszyńskim w latach 1880-1910 

Według spisu z 1880 r. Śląsk Cieszyński zamieszkiwało więc ok. 232 tys. 

mieszkańców, w tym 153724 (58,7%) ludności polskojęzycznej, 71788 (27,3%) czeskiej i 

36865 (14,0%) niemieckiej. W pow. politycznym bielskim było to odpowiednio: 55813 

(83,5%); 268 (04%); 10753 (16,1%); w pow. politycznym cieszyńskim: 58922 (78,6%); 7629 

(10,2%); 8407 (11,2%); w pow. politycznym frysztackim: 35372 (71,8%); 10166 (20,6%), 

3682 (7,5%); w pow. politycznym frydeckim: 2015 (3,8%); 48878 (92,1%); (2192) 4,1%. 

Według spisu z 1890 r. w całym regionie zamieszkiwało: 60,6% ludności polskojęzycznej, 

25,2% czeskiej, 14,2% niemieckiej; według spisu z 1900 r. odpowiednio: 60,7%; 23,7%; 

15,5% niemieckiej. Ostatni spis austriacki z 1910 r. wykazał w regionie: 233850 (54,8%) 

ludności polskojęzycznej, 115604 (27,1%) czeskiej, 76915 (18,1%) niemieckiej. W pow. 

politycznym bielskim było to odpowiednio: 63580 (77,7%); 663 (0,8%); 17631 (21,5%). W 



pow. politycznym cieszyńskim: 77147 (76,8%); 6204 (17,0%); 17045 (17,0%). W pow. 

politycznym frysztackim: 75462 (63,5%); 28103 (23,6%), 15159 (12,8%). W pow. 

politycznym frydeckim: 14519 (14,8%); 76465 (78,2%); 6814 (7,0%). Pozostałe odsetki 

stanowili głównie Żydzi. Ludność polska przeważała liczebnie we wszystkich okresach 

spisowych,  będąc w mniejszości jedynie w pow. frydeckim. Po 1900 r. następował spadek jej 

liczby, zwłaszcza w zachodniej części Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, przy ponad 

dwukrotnym wzroście ludności czeskiej i niemieckiej, co tłumaczono nie tylko czynnikami 

migracyjnymi, ale i skutecznością działań proasymilacyjnych, przy czym polscy obserwatorzy 

zwracali uwagę na przymus asymilacyjny wywierany na ludność polską poprzez szantaż 

ekonomiczny ze strony niemieckich bądź czeskich pracodawców.  

 

Stosunki narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim (dane z 2011 roku) 

Po podziale Śląska Cieszyńskiego 28 lipca 1920 r. w polskiej części Śląska 

Cieszyńskiego pozostało, według spisu z 1910 r., 139630 mieszkańców, z tego (61,1 %) 

ludności polskojęzycznej, 31,3 % niemieckiej i 1,4 % czeskiej. Według spisu z 1921 r., w 

którym pytano już także o narodowość, powiaty bielski i cieszyński zamieszkiwało 144671 

osób, z tego 110659 Polaków (90%), 29010 (9%) Niemców, 4420 (1%) Żydów. Inne 

narodowości, zwłaszcza Czesi (402), stanowiły niewielki odsetek. Spis z 1931 roku (w 

którym  pytano o „język macierzysty”) wykazał w pow. ziemskim bielskim 62584 

mieszkańców, w tym, według deklaracji językowej, 52895 Polaków (79%), 9059 Niemców 

(20%), 380 Żydów (1%). W pow. cieszyńskim wykazano 81087 mieszkańców, z tego 77 717 



Polaków (96%), 2531 Niemców (4%), 529 Żydów (1%). W 1938 r. językiem niemieckim w 

Bielsku posługiwało się 46,5%, w Cieszynie 12% mieszkańców. Na obszarze „wyspy 

językowej” wokół Bielska język niemiecki jako macierzysty deklarowało 60–70 % 

mieszkańców. Najwięcej Żydów zamieszkiwało w Bielsku, gdzie w 1931 r. stanowili oni 10,9 

% ogółu, podając język jidysz albo hebrajski jako macierzysty. Mimo migracji i 

administracyjnych nacisków polonizacyjnych Bielsko pozostało głównym ośrodkiem 

mniejszości niemieckiej w polskiej części regionu i w ogóle w woj. śląskim. Z kolei w 

Cieszynie stosunki językowe się odwróciły, co było spowodowane migracjami, zmianami w 

deklarowaniu przynależności etnicznej i narodowej przez część labilnych dotąd w tym 

kierunku mieszkańcow, przyspieszonym rozwojem polskiej świadomości narodowej, kursem 

polonizacyjnym władz, jak i zwykłym koniunkturalizmem. Na obszarze czeskiej 

(czechosłowackiej) od 1920 r. części Śląska Cieszyńskiego zamieszkiwało, według spisu z 

1910 r., ok. 68 % ludności całego historycznego regionu, z czego 139 898 (48,6 %) ludności 

polskojęzycznej, 113309 (39,5 %) ludności czeskiej, 34265 (11,9 %) ludności niemieckiej. W 

przyszłym pow. politycznym czeskocieszyńskim i frysztackim było to odpowiednio 124805 

(69,3 %), 32811 (18,2 %), 22328 (12,4 %),  z kolei na obszarze między wyznaczoną w 1920 

r. granicą a linią tymczasowej umowy delimitacyjnej zawartej między Radą Narodową Śląska 

Cieszyńskiego a Zemským národnim výborem pro Slezsko odpowiednio: 113140 (76,4 %), 

14138 (9,6 %), 20767 (14,0 %). Na tzw. Zaolziu Polacy stanowili więc zdecydowaną 

większość, choć w skali całej I Republiki Czechosłowackiej stanowili jako mniejszość 

narodowa nie więcej jak 0,6- 0,7%. Większość Zaolzian ze względu na to, że była i jest 

autochtonami, nie podlega pod obiegowe w Polsce pojęcie Polonii zagranicznej, które 

powinno obejmować w zasadzie jedynie środowiska polskich emigrantów, choć tą popularną 

nazwą Polacy za Olzą również są nieraz określani.  

Stosunki polsko-czeskie stały się najważnieszym problemem narodowościowym, a 

więc i politycznym na Zaolziu. Stąd  duże znaczenie przykładano do wyników spisów, gdyż 

osiągnięcie przez mniejszość narodową 20% ogółu mieszkańców danego pow. sądowego 

dawało jej możliwość korzystania z określonych ustaw językowych. Także w spisach 

czechosłowackich z 1921 i 1930 r. było już pytanie o narodowość. W stosunku do roku 1910 

spis z 1921 r. obniżył liczbę ludności polskiej na całym czeskim Śląsku Cieszyńskim o 56 771 

(45,0 %), niemieckiej o 4068 (18,2 %), natomiast powiększył liczbę ludności czeskiej o 

55745, czyli o prawie 170 %. Poza tym niemalże sześciokrotnie zwiększył na Zaolziu liczbę 

tzw. obcokrajowców, z 3929 w 1910 r. do 26568 w 1921 r. Stanowiło to 12,9 % ogółu  

mieszkańców czeskiej części regionu, a 12,7 % (23562) w pow. politycznym 



czeskocieszyńskim i frysztackim.  Wyniki spisu z 1921 r., nie obejmującego Herczawy i 

Lesznej Górnej, dla pow. politycznego czeskocieszyńskiego przedstawiały się następująco: 

33927 Polaków (52,6%), 23559 Czechów (36,5%), 6047 Niemców (9,4%). W pow. 

frysztackim odpowiednio: 34107 Polaków (30,3%), 64997 Czechów (57,7%), 12213 (10,8%) 

Niemców, czyli oba powiaty zamieszkiwało 68034 Polaków. Polacy i Niemcy podważali te 

wyniki jako nieobiektywne i zafałszowane. Polscy specjaliści wskazywali przede wszystkim 

na to, że tylko część gmin zaolziańskich wykazywało napływ czeskich imigrantów, a nagłego 

przypływu ludności czeskiej nie usprawiedliwiał także przyrost naturalny. Poza tym zwracano 

uwagę na nieobiektywność komisarzy spisowych i dopuszczenie „śląskich” dodatków do 

podawanej narodowości. Co prawda Czechosłowacki Urząd Statystyczny stwierdzał, że 

podczas spisu istotnie zakazane było nazywanie narodowości poprzez określenia regionalne 

(np. Ślązak, Hanak), lecz w przypadku Cieszyńskiego uczyniono wyjątek, gdyż miały tam 

występować trudności z deklarowaniem przynależności narodowościowej. Kategorię „śląską” 

podało w sumie 47314 osób, z tego jako „Ślązak-Czechosłowak” oznaczyło się 24299, jako 

„Ślązak-Polak” 21607, jako „Ślązak-Niemiec” 1408 osób. Osoby te zostały następnie 

doliczone do poszczególnych narodowości, przy czym do narodowości „czechosłowackiej” 

zakwalifikowano 24072 „Ślązaków”. Do „Czechosłowaków” urzędy statystyczne zaliczyły 

też 2473 „Ślązaków –Czechosłowaków-obcokrajowców”, a liczbę „Polaków-

obcokrajowców” na Zaolziu zredukowano do 21083. W spisie z 1930 r. w omawianych 

powiatach wykazana liczba Polaków 76230 (35,3 % ogółu) wzrosła w stosunku do 1921 r. o 

8196 (12,0 %). Poza tym aż o 61,6 % zmniejszyła się liczba obywateli polskich na całym 

Śląsku Cieszyńskim, wśrod których zawsze największy procent stanowili etniczni Polacy. 

Liczba Czechów zwiększyła się o 32 083 (36,2 %), a Niemców obniżyła o 1078 (5,9 %). 

Jednak i ten spis został oprotestowany przez Polaków i Niemców, a na Słowacji przez 

Węgrów. W pow. politycznym czeskocieszyńskim wykazał on 41685 (51,4%) Polaków, 32 

640 (40,2%) Czechów, 5 994 (7,4%) Niemców, w pow. frysztackim odpowiednio: 34545 

(25,6%), 87999 (65,4%), 11188 (8,3%), czyli w sumie w obu powiatach 76230 Polaków. 

11144 stanowili „obcokrajowcy”. Także i tym razem dopuszczono „śląskie” dodatki i  

wyróżniono 24679 osób, które je zadeklarowały, z czego: 8211 „Ślązaków- Czechów”, 10106 

„Ślązaków-Czechosłowaków”, 4036 „Ślązaków” bez  oznaczenia, 2150 „Ślązaków- 

Polaków”, 191 „Ślązaków- Niemców”, 3 „Ślązaków-Słowaków”. Po ponownym przebadaniu 

kategorii „Ślązak-Czechosłowak” 4486 osób zaliczono do Polaków, a 5620 do Czechów, stąd 

liczbę Polaków na całym czeskim Śląsku Cieszyńskim podniesiono do 77309 osób. Podobnie 

jak w 1921 r., także teraz jedynie pow. sądowe czeskocieszyński, jabłonkowski i frysztacki 



spełniały wymagania ustaw językowych do wprowadzenia urzędowej dwujęzyczności. Jednak 

zdaniem polskich obserwatorów spis z 1930 r. ponownie zafałszował zaolziańską 

rzeczywistość. Działacze zaolziańscy oceniali  liczbę rodaków na 110-120 tys., wskazując 

m.in. na wyniki wyborów gminnych, podczas których Czesi nie mieli powodów, aby 

głosować na listy polskie. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że ponad 40% dawnych 

„Polaków-obcokrajowców” deklarowało czeską narodowość. Biorąc pod uwagę wiele 

szczegółowych obliczeń, liczbę ludności polskiej na Zaolziu, poddawanej w tym okresie 

licznym proasymilacyjnym naciskom ekonomicznym, można określić na co najmniej 100 tys. 

Po przyłączeniu Zaolzia do Polski w październiku 1938 r. władze polskie rozpoczęły 

powszechną akcję polonizacyjną, w wyniku czego dobrowolnie lub pod przymusem opuściło 

ten obszar około 35 tys. Czechów. Uznawane przez historyków za niewarygodne dane 

polskiej administracji z 1939 r. sugerują, że pozostało tam ok. 10 tys. Czechów i 8 tys. 

Niemców, a liczba osób deklarujących polskość wzrosła do 200 tys. 

Kolejna zmiana polityki narodowościowej na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęła się wraz 

z wybuchem II wojny światowej i rozpoczęciem przez Niemcy hitlerowskie akcji 

germanizacyjnej (Eindeutschung), której efetem, oprócz masowej zagłady Żydów, były 

działania na rzecz segregacji etnicznej pozostałych mieszkańców. Służyć temu miał m.in. spis 

policyjny z grudnia 1939 r. (Einwohnererfassung), czyli tzw. palcówka (Fingerabdruck) oraz 

wprowadzana od 1941 r. „Niemiecka Lista Narodowościowa” (Deutsche Volksliste). Na 

Śląsku Cieszyńskim formularz „palcówki” dopuszczał możliwość podawania narodowości 

śląskiej. W poszerzonym pow. bielskim narodowość „śląską” podało 30 451 osób przy 148 

273 Polakach i 44 320 Niemcach, 7854 Żydach, 541 innych; w poszerzonym pow. 

cieszyńskim odpowiednio 126 593, 66 788, 41 522, 1928, 1553. Poza tym w pow. 

cieszyńskim 46 567 osób podało narodowość czeską. Na samym Zaolziu odnotowano 78 285 

„Ślązaków” (36,6%), 51 499 (24,1%) Polaków, 38 408 Niemców (18,0%), 44 597 Czechów 

(20,9%). „Palcówka” nie spełniła więc nadziei władz hitlerowskich na wykazanie 

niemieckiego lub proniemieckiego oblicza regionu, gdyż większość jego mieszkańców 

zadeklarowało jeśli nie polską, to - potraktowaną przez etnicznie polskich mieszkańców jako 

kamuflaż -  „śląską” narodowość, poza tym oczekiwaniom Niemców nie sprzyjały dokonane 

wcześniej zmiany administracyjne. Z kolei część polskich obserwatorów uznając, że w 

sytuacji gdy władze stosowały jedynie „perswazyjny” przymus, a podawanie narodowości 

„śląskiej” na Zaolziu było formą celowego „maskowania się” dla uniknięcia wysiedleń, 

stwierdziła, po zsumowaniu liczby Polaków i „Ślązaków” (60,7%) i uwzględnieniu kwestii 

migracyjnych, iż „palcówka” oddawała zbliżony obraz stosunków narodowościowych na tym 



obszarze do wyników uzyskanych w spisie austriackim z 1910 r. Dalszy etap realizacji 

germanizacyjnej polityki narodowościowej łączył się z wprowadzeniem DVL, której celem 

było już ostateczne oddzielenie elementu zasługującego na obywatelstwo niemieckie od 

społeczności przeznaczonej do wysiedlenia lub wykorzystania jako tania siła robocza. Na 

Śląsku Cieszyńskim na dzień 10 X 1943 r., a więc w momencie ukończenia masowej akcji 

wpisowej, kategorię I DVL uzyskało 12 557 osób (9 557 w pow.bielskim, 3 000 w 

cieszyńskim), II: 42 691 (20 669 i 22 000), III: 222 781 (42 781 i 180 000), IV: 1 553 (1 253 i 

300). Przy podobnej liczbie mieszkańców widoczne różnice między obu powiatami wynikały 

ze wspomnianych wyżej zmian administracyjnych. Po powrocie granicy polsko-

czechosłowackiej na linię Olzy w 1945 r. w polskiej części regionu, po kolejnej fali migracji i 

wysiedleń, problemy narodowościowe w ciągu kilku lat przestały istnieć. Podobnie było po 

stronie czeskiej w odniesieniu do Niemców.  

Według orientacyjnego spisu policyjnego z 1 VI 1945 r. w pow. czeskocieszyńskim 

zamieszkiwało 53774 Czechów i 22100 Polaków, a w pow. frysztackim na dzień 15 IX 1945 

r. 72044 Czechów i  41697 Polaków. Ostatecznie, po ukończeniu w 1948 r. rehabilitacji osób 

wpisanych na DVL, z 63913 osób narodowości polskiej, które się do niej zgłosiły – 

przedwojennych obywateli Czechosłowacji (27 046 z powiatu frysztackiego i 36867 z 

powiatu czeskocieszyńskiego), na Zaolziu pozostało 59129 Polaków – wraz z osobami, które 

volkslisty do października 1943 r. nie przyjęły (23433) oraz obywatelami polskimi i 

„bezpaństwowcami”. W tym ubytku sięgającym 28227 osób byli tacy, którzy po wojnie na 

Zaolzie z różnych przyczyn nie powrócili lub z niego wyjechali, ale większość, czyli ok. 

20000, stanowiły osoby, które z różnych przyczyn zmieniły narodowość na czeską. W spisie z 

1950 r. Zaolzie, a więc powiaty karwiński (dawny czeskocieszyński) i frysztacki wraz z ich 

byłymi gminami zamieszkiwało 59005 Polakow, którzy stanowili 26,8 % ogółu mieszkańcow 

tego obszaru. Polacy przeważali już tylko w 12 gminach. W 1961 r., uwzględniając 

przemiany administracyjne, chodziło o 59211 osób narodowości polskiej (20,9 % ogółu), z 

czego 35745 (16,9%) w pow. karwińskim i 23131 (33,5%). Liczba gmin z przewagą Polaków 

zmalała do 7, a 4,7 % ludności tych powiatów stanowili przybyli do miejscowych zakładów 

pracy Słowacy. W 1970 r. liczba Polaków wynosiła 56075 (16,0% ogółu), z czego w pow. 

karwińskim 32856 (12,0%), w frydecko-misteckim 23 219 ( 29,7 %), przy wzroście liczby 

Słowaków do 7,6 %. Polacy przeważali tylko w 4 miejscowościach. W 1980 r. liczba 

Polaków zmalala do 51586 (14,1% ogółu), z czego 29272 (10,3%) w pow. karwińskim i 

22314 (27,3 %) w pow. frydecko-misteckim i już w żadnej gminie nie byli w większości. 

Słowacy stanowili 7,2 % ogółu, ale w pow. karwińskim 9,0 %. Pomijając asymilację 



naturalną (w tym zwłaszcza mieszane małżeństwa) i procesy migracyjne, do innych 

czynników proasymilacyjnych w tym okresie można zaliczyć przede wszystkim stwarzane 

przez władze przeszkody polityczne i administracyjne, osłabiające motywacje do 

posługiwania się językiem polskim. Po upadku komunizmu wiele kontrowersji wywołał spis z 

1991 r., w którym władze dopuściły możliwość podawania kategorii Ślązak czy  Morawianin 

jako odrębnych narodowości. Tę piewszą opcję wybrało 7945 (2,8%) w pow. karwińskim i 

5026 (2,2%) w frydecko-misteckim; morawską odpowiednio: 14819 (5,2%) i 18190 (8,0%). 

Narodowość polską zadeklarowało 54487, z czego 23780 (8,4%) w pow. karwińskim a 20707 

(9,1%) w pow. frydecko-misteckim; narodowość słowacką odpowiednio 23774 (8,4%) i 9689 

(4,3%). Czesi stanowili odpowiednio 73,4% i 75,4%. W spisie odnotowano tylko 1400 

Romów, gdyż większość z nich, pochodzących ze Słowacji, romskiej narodowości nie 

deklarowała, a dla władz byli głównie problemem socjalnym. 1879 osób nie podało 

narodowości. W świetle szczegółowych analiz można jednak stwierdzić, że  wybór 

regionalnych narodowości potraktowano w większości jako deklarację polityczną i 

ekonomiczną, a nie narodowościową. W 2001 r. narodowość śląską podało 1963 (0,7%) w 

pow. karwińskim i 1617 (0,7%) w pow. frydecko-misteckim; morawską odpowiednio: 4591 

(1,3%) i 4561 (2,0%). Narodowość polską zadeklarowało 37117 osób, z czego 19040 (6,8%)  

w pow. karwińskim i 18077 (8,0%)  w pow. frydecko-misteckim; słowacką odpowiednio 

15984 (5,7%) i 6728 (3%); romską w sumie 422 osoby. W obu powiatach 8548 osób nie 

podało narodowości. Po wprowadzeniu nowych przepisów ustawowych, dopuszczających 

urzędową dwujęzyczność już przy 10%-ej liczbie mniejszości narodowej w danej gminie, 

prawa do jej stosowania uzyskało 31 gmin zaolziańskich zamieszkiwanych przez Polaków, co 

nie zmieniło się po ogłoszeniu wyników spisu z 2011 r. Spis ten, podobnie jak w Polsce, 

dopuszczał  możliwość podawania podwójnej narodowości, a samo jej podawanie było 

dobrowolne.  

Narodowość śląską jako jedyną w pow. karwińskim i frydecko-misteckim podały 

4093 osoby: odpowiednio 2403 (1,2%) i 1690 (1,0%); morawską jako jedyną odpowiednio 

6371 (2,8%) i 4560 (2,5%); polską jako jedyną 26820, z czego odpowiednio: 13234 (4,9%) i 

13586 (6,2%); słowacką odpowiednio: 9233 (3,9%) i 4187 (2%); romską w sumie 254 osoby. 

Czesi stanowili odpowiednio: 59,4% i 63,5%. Narodowość czesko-polską podały 2804 osoby. 

Tak spory ubytek ludności czeskiej wynikał z faktu, iż 58 534 (24%) osoby w pow. 

karwińskim i 43013 (21,8%)  osób w pow. frydecko-misteckim nie podało żadnej 

narodowości. Według analityków w tej ostatniej grupie były także osoby z mieszanych 



narodowościowo małżeństw, osoby z problematyczną tożsamością, osoby, które w 

poprzednim spisie podały narodowość polską. 

 

4. Stosunki wyznaniowe 

 

Wierni Kościoła rzymsko-katolickiego na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza 

przynależeli do diecezji wrocławskiej, od 1770 r. wchodząc w skład utworzonego wówczas 

Wikariatu Generalnego. Charakterystyczną cechą Śląska Cieszyńskiego jest jednak znaczna - 

w skali całej Polski – liczba mieszkańców protestanckiego wyznania ewangelicko-

augsburskiego, wprowadzonego w dawnym Księstwie Cieszyńskim w połowie XVI wieku.  

Po okresie konwersji księcia cieszyńskiego Adama Wacława na katolicyzm, śmierci 

księżnej Elżbiety Lukrecji i przejęciu Księstwa przez Habsburgów, liczba protestantów 

zaczęła się zmniejszać. W latach 1770/1771 protestanci stanowili 30,5%, przeważając w 51 

na 240 ówczesnych wsi, a w 1790 r. 28,9% (35334). W 1790 r. 0,6% (765) mieszkańców 

stanowili Żydzi. W 1848 r. protestanci stanowili 49,8% (58930), Żydzi 0,84% (1654).  

Według spisu z 1910 r. protestanci stanowili 21,5% (93566) mieszkańców, 2,5% (10965) 

stanowili Żydzi. Najwięcej ewangelików zamieszkiwało pow. sądowy skoczowski (27,8%), 

najmniej polskoostrawski (1,4%). Najwięcej Żydów mieszkało w Bielsku (16,3%). Od 1803 r. 

do upadku Austrii cieszyńskie zbory ewangelickie podlegały superintendenturze morawsko-

śląskiej w ramach istniejącego od 1807 r. senioratu śląskiego.  

Po podziale Śląska Cieszyńskiego  w 1920 r. w polskiej części regionu, według spisu z 

1910 r., pozostało 28,5% katolików, 46,7% ewangelików, 59,1% Żydów z całego spornego 

obszaru. W 1921 r. ewangelicy w polskiej części stanowili ok. 30% (41 888) a ok. 5% Żydzi. 

Około 45% ewangelików przyznawało się o narodowości polskiej, podobnie jak 80% 

katolików. W 1931 r. ewangelicy stanowili ok. 27% (44525), Żydzi ok. 4,5% (7623) 

mieszkańców polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Najwięcej Żydów nadal mieszkało w 

Bielsku (4430). Ewangelickie zbory cieszyńskie senioratu śląskiego w 1936 r. weszły w skład 

diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP. Po likwidacji Wikariatu 

Generalnego parafie rzymsko-katolickie stały się częścią utworzonej w 1925 r. diecezji 

śląskiej (katowickiej). Z innych wspólnot wyznaniowych, tzw. tolerowanych, wywodzących 

się głównie z protestantyzmu i skupiających kilkuset wiernych, odnotowywano wówczas w 

regionie Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Związek 



Stanowczych Chrześcijan („zielonoświątkowcy”), Kościół Wolnych Chrześcijan, Badaczy 

Pisma Świętego (późniejsi Świadkowie Jehowy).  

Według spisu z 1921 r. w czeskiej części regionu katolicy stanowili 70,7% 

mieszkańców, przynależąc nadal do diecezji wrocławskiej w ramach utworzonego w 1922 r. 

Książęco-Biskupiego Komisariatu dla Czeskiego (Wschodniośląskiego) Śląska . Natomiast 

ewangelicy w 1923 r. rozdzielili się na trzy, faktycznie narodowe, struktury: skupiający 

głównie Polaków (w 1948 r. ok. 46 tys.), największy liczebnie Kościół Ewangelicki 

Augsburskiego Wyznania na Wschodnim Śląsku w Czechosłowacji; skupiający głównie 

Niemców Augsburski Kościół Ewangelicki na Wschodnim Śląsku Cieszyńskim (od 1926 r. 

Niemiecki Kościół Ewangelicki w Czechach, na Morawach i Śląsku); związany ideowo z 

tradycjami reformacji czeskiej i husytyzmu Kościół Czeskobraterski. Na Zaolziu działali 

także stanowczy chrześcijanie, wolni chrześcijanie, adwentyści, badacze Pisma Świętego, a 

na pograniczu z Morawami wierni powstałego w 1920 r. Kościoła Czechosłowackiego. Po 

przyłączeniu Zaolzia do Polski w 1938 r. parafie rzymsko-katolickie (od 1939 r. także w 

czadeckiem) zostały włączone do diecezji śląskiej w ramach nowych struktur: Administracji 

Śląska Zaolziańskiego i obejmującego wschodnią część regionu Wikariatu Generalnego. 

Ewangelicy polscy oraz niemieccy weszli w skład struktur Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w II RP, gminy braci czeskich zostały zlikwidowane.  

W czasie II wojny światowej gminy ewangelickie przyłączono do struktur 

Ewangelickiego Kościoła Unijnego. Po zakończeniu wojny i ponownym rozdzieleniu Śląska 

Cieszyńskiego w polskiej części regionu w 1946 r. pozostało ponad 36 tys. ewangelików 

tworzących nadal odrębną diecezję (cieszyńską) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Inne 

wyznania (Związek Stanowczych Chrześcijan, Związek Ewangelicznych Chrześcijan, 

Związek Wolnych Chrześcijan, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Zjednoczenie 

Kościołów Chrystusowych) pod naciskiem władz utworzyły Zjednoczony Kościół 

Ewangeliczny w Polsce z zachowaniem autonomii każdej ze wspólnot. Najaktywniejszy na 

Śląsku Cieszyńskim był Związek Stanowczych Chrześcijan. Wraz ze słabnięciem komunizmu 

ZKR zaczął się rozpadać i w 1988 r. zakończył działalność. Rozpoczęło wówczas działalność 

10 różnych wspólnot, z których największą był Kościół Zielonoświątkowy. Poza tym w 

regionie, zwłaszcza na terenie  gminy Wisła, działały m.in.: Zbór Stanowczych Chrześcijan, 

Ruch Wiliama Branhama (niezarejestrowany),  Kościół Wolnych Chrześcijan, Kościół 

Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-

Metodystyczny. Innego typu wspólnotą był działający głównie w Bielsku i Jaworzu Kościół 

Polskokatolicki. W 1950 r. władze cofnęły uznanie Świadkom Jehowym. Ocalałych z 



holocaustu kilkuset Żydów skupiało się głównie w Bielsku, gdzie w 1946 r. powstała 

Kongregacja Wyznania Mojżeszowego, jednak większość je członków do lat 70. XX w. 

opuściła Polskę.  

W czechosłowackiej części Ślaska Cieszyńskiego w 1945 r. dla katolików arcybiskup 

wrocławski ustanowił specjalnego pełnomocnika, a następnie wikariusza generalnego, zaś od 

1947 r. funkcjonowała Apostolska Administratura w Czeskim Cieszynie, bezpośrednio 

podporządkowana Watykanowi. Bullą papieską z końca 1977 r. Administratura została 

przekazana z archidiecezji wrocławskiej do ołomunieckiej. Odrębnie potoczyły się losy 

wspólnot ewangelickich. Majątek po zlikwidowanych niemieckich zborach ewangelickich 

przejął Kościół Czeskobraterski. Podobna próba w pierwszych latach powojennych, 

wchłonięcia zborów polskich, zakończyła się fiaskiem. W 1950 r. utworzyły one wspólnotę o 

nazwie Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania. W tym okresie większość jego 

wiernych tworzyły już osoby deklarujące czeską narodowość (tylko 21227 Polaków). 

Kościoły obu wyznań, a także działające po wojnie małe wspólnoty wyznaniowe (np. wolni 

chrześcijanie, świadkowie Jehowy, stanowczy chrześcijanie, adwentyści i inni) były 

represjonowane i poddane kontroli komunistycznych władz czechosłowackich w stopniu 

większym niż w Polsce. W latach 60. XX w. 400 stanowczych chrześcijan 

(zielonoświątkowców) z Zaolzia osiedliło się  w Polsce.   

Po upadku komunizmu w 1989 r. doszło w obu państwach do zmian granic diecezji 

katolickich - polski Śląsk Cieszyński od 1992  r. wchodzi w skład nowej diecezji bielsko-

żywieckiej, a czeski od 1996 r. w skład nowej diecezji ostrawsko-opawskiej. W 2009 r. w 

diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbsurskiego w RP było ok. 36 tys. wiernych 

na ok. 77 tys. wiernych tego Kościoła w Polsce. Na Zaolziu od czasu do czasu dochodzi do 

sporów na tle języka liturgii kościelnej w parafiach katolickich. Z kolei wśród ewangelików, z 

których w 1989 r. już tylko 28% (9404) było Polakami, doszło do rozłamu i w 1995 r. Z 

ŚKEAW wyodrębnił się niezależny, mniejszy Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego 

Wyznania. Z mniejszych wspólnot wyznaniowych w polskiej części regionu po 1989 r. 

działały i nadal działają m.in. Kościół Zielonoświątkowy (ok. 3,5 tys.wiernych), 

Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, Zbór Stanowczych Chrześcijan, Związek 

Stanowczych Chrześcijan, Chrześcijański Kościół „Marantha”, Kościół Wolnych Chrześcijan, 

Kościół Adwenstystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, Zbory 

Chrześcijan Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-

Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki. Kilkudziesięciu Żydów skupionych jest w Gminie 

Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. W czeskiej części regionu  działają m.in. 



adwentyści, Zbory Chrześcijańskie, Świadkowie Jehowy, zbory kościołów: 

Czeskobraterskiego, Czechosłowackiego, Braterskiego, Apostolskiego. Nieliczna Żydowska 

Gmina Wyznaniowa ma siedzibę w Ostrawie. Wierzących Polaków szacuje się na Zaolziu na  

prawie 80% ogółu, podczas gdy dla całej Republiki Czeskiej odsetek wierzących wynosi 

ok.32% (2001 r.). Trzyniec i Czeski Cieszyn plasują się odpowiednio na drugiej i czwartej 

pozycji pod względem odsetka osób wierzących w całych Czechach z wynikami odpowiednio 

60,5% oraz 56,2%. Przewagę wśród Polaków stanowią katolicy, których jest 68,3%. Odsetek 

ewangelików wynosi 22,9%. 
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prof. dr hab. Urszula Swadźba 

Śląskie wartości (praca, rodzina, religia) 

 

Wartości są częścią kultury, stanowią więc jednocześnie część życia społecznego. W 

społecznościach śląskich za istotne ze względu na ich tradycję uznawano trzy wartości: pracę, 

rodzinę i religię. 

 

1. Pojęcie śląskich wartości 

 

Człowiek w ciągu swojego życia poznaje różne wartości. Są one niezbędne do 

normalnego funkcjonowania. Wskazują na to badania etnologiczne, socjologiczne i 

historyczne. Na tradycyjne dla śląskich społeczności podstawowe wartości, jakimi są etos 

pracy, rodzina i religia wskazuje wielu autorów1. Można sobie zadać pytanie: dlaczego 

właśnie w tym regionie takie wartości ukształtowały się tak mocno? Doświadczenia innych 

społeczności zachodnich pokazują bowiem, że w czasie silnego uprzemysłowienia i 

urbanizacji mamy do czynienia z sekularyzacją i laicyzacją życia  społecznego oraz z 

rozpadem więzi rodzinnych. Na Śląsku procesy te przebiegały inaczej. 

Praca stanowiła podstawowe kryterium oceny człowieka od kiedy społeczności śląskie 

stały się od XIX wieku społecznościami robotniczymi. Miejsca zatrudnienia dawały okoliczne 

kopalnie i huty oraz inne zakłady przemysłowe. Praca w nich zabezpieczała egzystencję 

robotników i ich rodzin. Wartości związane z pracą miały charakter nakazowy i były 

realizowane przez wszystkich członków grupy. Ich przyswajanie następowało w trakcie 

 

1 E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny. Problem analizy, Mikołów 1934; J. Chałasiński, 
Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie „Kopalnia” na Górnym Śląsku, Warszawa 1935; P. Rybicki, 
O badaniu socjograficznym Śląska, Katowice 1938; J. Ligęza, M. Żywirska, Zarys kultury górniczej, 
Katowice 1964, W. Mrozek, Rodzina górnicza. Przekształcenia społeczne w górnośląskim środowisku 
górniczym, Katowice 1965, F. Adamski, Hutnik i jego rodzina,  Katowice 1966;  M. Wanatowicz, 
Ludność napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922-1939,  Katowice 1982; E. Kopeć, „My” i „oni” 
na Górnym Śląsku (1918-1939), Katowice 1983; I. Bukowska-Floreńska, Społeczno-kulturowe 
funkcje tradycji w społecznościach Górnego Śląska,  Katowice 1987; W. Mrozek, Górnośląska 
rodzina robotnicza w procesie przeobrażeń, Katowice 1987; M. Błaszczak-Wacławik, Miejsce i rola 
regionalnej kultury w procesach życia społecznego zbiorowości Górnego Śląska. Do roku 1945,w: M. 
Błaszczak-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki, Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy,  
Kielce 1990;W.Świątkiewicz, Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsk, 
Katowice 1997; W. Świątkiewicz, Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska, w: 
Rodzina w województwie katowickim. Raporty i opracowania, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1998; 
U. Swadźba, Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, Katowice 2001; I. Bukowska-Floreńska,  
Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice 2007; U. Swadźba, Wartości – pracy, rodziny i religii - ciągłość 
i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Katowice 2012. 



socjalizacji i traktowane było jako obowiązujące2. Ocenie podlegał człowiek jako pracownik, 

oceniane były jego kwalifikacje i zarobki. Ceniona była szczególnie praca górnika, jako 

wymagająca odwagi, siły fizycznej i odporności psychicznej, cierpliwości i systematyczności. 

Rodzina była następną ważną wartością w społecznościach śląskich3. Na Górnym 

Śląsku zachodziły procesy i zjawiska, które sprzyjały orientacji na rodzinę. W ciągu XIX 

wieku, ze względu na procesy industrializacji i urbanizacji rodzina miejska była już głównym 

typem rodziny. Wspólnota rodzinna, wspólnota miejsca pracy i zamieszkania stanowiły układ 

odniesienia dla Ślązaków. Tworzyły specyfikę celów i aspiracji życiowych oraz kształtowały 

styl życia4. Występował tutaj ścisły podział ról, na role męskie, związane z zarobkowaniem, i 

na role żeńskie – związanymi z pracą w domu i opieką nad dziećmi. Rodzina stanowiła także 

ważny symbol identyfikacji społeczności regionalnej i jej ośrodek skupienia. 

Trzecią ważną wartością w życiu społeczności śląskich była religia katolicka. 

Stanowiła jeden z najważniejszych czynników krystalizowania się świadomości społecznej. 

Kreowała wspólnotę przekonań i ułatwiała jej subiektywne i świadome doświadczanie. Wiara 

i religijność oraz oparte na nich normy społeczno-obyczajowe budujące godność człowieka i 

stojące na straży przestrzegania zgodnych z tradycją wzorów zachowań, to jedna z 

podstawowych wartości rodzin śląskich5. Religijność, była głęboko zakorzenioną potrzebą 

indywidualną i rodzinną Ślązaków, a praktyki religijne stanowiły naturalny element życia 

codziennego wszystkich grup wiekowych. Praktyki religijne wiązały się przede wszystkim z 

życiem domowym, ale również ze sferą pracy (wizerunek św. Barbary) i społeczności 

lokalnej6. 

W porównaniu do innych regionów trzy wymienione wartości odgrywały zawsze dużą 

rolę w życiu codziennym społeczności śląskich i wpływały na postawy społeczne oraz sposób 

życia. W społecznościach śląskich był  on w miarę jednorodny, przewidywalny i 

ustabilizowany, nie zostawiał za wiele możliwości wyboru. Wyznaczały go właśnie praca, 

praktyki religijne i czas spędzany z rodziną.  

Przedstawiona analiza specyfiki wartości górnośląskich pozwala na sformułowanie 

definicji: „Wartości śląskie to kanon wartości naczelnych, takich jak: praca, rodzina i religia, 

które nawzajem się przenikają. Funkcjonują w świadomości członków grupy, zawierają w 

sobie wzorzec postępowania i działania, który jest sankcjonowany przez normy. Wzorzec ten 

 

2 U. Swadźba. Śląski etos pracy… 
3 I. Bukowska-Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku…, s. 61-95. 
4 W. Świątkiewicz, Rodzina jako wartość... 
5 I. Bukowska- Floreńska, Rodzina na Górnym…,s. 169. 
6 Tamże, s. 171. 



został ukształtowany przez określone warunki naturalne (rozwój industrializacji w związku z 

występowaniem pokładów węgla) i powstałe dzięki temu warunki społeczne. Wartości te 

zaistniały w określonych warunkach społeczno-historycznych. W trakcie procesu socjalizacji, 

jednostki jako członkowie grupy przyjęły postawę szacunku wobec tych wartości. Dążenie do 

ich realizacji uznają jako pożądane”7. 

Ta definicja dotyczy wartości „modelowych”. Oczywiście podlegały one zmianom 

pod wpływem czynników zewnętrznych oraz ze względu na przekształcenia, jakie 

dokonywały się  w samych społecznościach śląskich. Wraz z upływem czasu umacniały się 

one, zmieniały charakter, bądź stopniowo ulegały osłabieniu. 

 

2. Geneza i kształtowanie się wartości śląskich 

 

Industrializacja Górnego Śląska przebiegała w kręgu niemieckiej kultury i etyki pracy. 

Rozwijane gałęzie przemysłu, szczególnie górniczy, wymagały stałego wzrostu zatrudnienia, 

a to powodowało wzrost liczby robotników8. Źródłem ich rekrutacji najczęściej była wieś9. 

Niemieccy przełożeni wymagali od Ślązaków solidnej pracy i do takiej różnymi metodami ich 

przyzwyczajali. Miały one przystosować robotnika śląskiego do potrzeb pracy w kopalniach i 

hutach, przyswojenia dyscypliny pracy, porządku, systematyczności i oszczędności, które 

przenosił potem także poza zakład pracy, do swojego domu. Następnym czynnikiem, który 

wzmacniał tę wartość, było ustawodawstwo socjalne pracy10. Podobne treści dotyczące cech 

pracy były również przekazywane przez Kościół katolicki w głoszonych naukach, a 

szczególnie w publicystyce11. Przekazywane treści dotyczące samej pracy podkreślały 

stabilność struktury społecznej i porządku społecznego oraz robotnika jako ważną osobę w 

tym systemie posiadającego swą godność i wartość. Była to praca fizyczna, najczęściej w 

charakterze górnika i hutnika. Oddziaływanie tych czynników wpłynęło na ukształtowanie się 

cech śląskiego etosu pracy. Cechy te były powiązane ze sferą rodzinną i religijną. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znaczna część uprzemysłowionych 

terenów Górnego Śląska przypadła Polsce. Pod wpływem niemieckich wzorów kulturowych, 

na Śląsku o wartości człowieka decydowała wykonywana praca, posiadane kwalifikacje 
 

7 U. Swadźba. Wartości – pracy, rodziny i religii…., s. 42. 
8 Historia Śląska. T.3. Cz.2, red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1976, s.256. 
9 J. Ligęza, M. Żywirska, Zarys kultury górniczej, Katowice 1964, s.15-80. 
10 K. Jonca, Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska 1971-1914,  Katowice 
1966. 
11 J. Wycisło, Model chrześcijańskiego robotnika górnośląskiego w końcu XIX wieku,  Katowice 
1991, s.9. 



zawodowe i zarobione pieniądze. Przybywająca na Śląsk inteligencja, przede wszystkim z 

byłego Śląska Austriackiego i zaboru austriackiego, różniła się od miejscowej ludności 

odmiennym modelem zachowań, w skład którego wchodził i inny stosunek do wykonywanej 

przez Ślązaków pracy w sferze wytwórczości12. Deprecjacja w ten sposób pracy Ślązaków 

spowodowała umocnienie się i integrację wokół naczelnych wartości: kwalifikacji 

zawodowych, rzetelności i solidności oraz dobrej organizacji. Dodatkowym czynnikiem, 

który wpłynął na umocnienie się wartości pracy na Górnym Śląsku w okresie 

międzywojennym, było bezrobocie13. Szczególnie trudne okazały się lata trzydzieste z 

powodu światowego kryzysu gospodarczego. Ślązacy ratowali się wówczas pracą w 

biedaszybach. Nie były one tylko miejscem uzyskiwania środków do życia dla górnika i jego 

rodziny, nie miały tylko wymiaru materialnego ale również symboliczny, przynależności do 

pracujących i użyteczności dla społeczeństwa. Jednym z ważniejszych czynników 

wewnętrznych przekazywania wartości pracy była ponadto jednorodność grupy zawodowej i 

lokalnej. Większość ludności śląskiej wykonującej zawody robotnicze mieszkała w małych 

środowiskach lokalnych, które cechowały się homogenicznością zawodową14. Robotnicy 

wykonujący taką samą pracę powiązani byli jednocześnie związkami krewniaczymi i 

sąsiedzkimi. 

Drugą tradycyjną wartością śląską była rodzina, ściśle związana ze sferą pracy i 

środowiskiem lokalnym, szczególnie w zawodach górniczym i hutniczym. Te więzy były 

konieczne, ponieważ sprzyjały im trudne warunki pracy i bytu oraz warunki przestrzenne 

ukształtowane w osiedlach robotniczych, wzmacniające spójność ludzi wykonujących ten 

sam, lub podobny, rodzaj pracy15. Na charakter rodziny górnośląskiej rzutował także jej 

wiejski rodowód. W wioskach okalających tereny przemysłowe łączono pracę w przemyśle z 

pracą na roli16. Cechą charakterystyczną rodzin śląskich było ścisłe oddzielenie ról kobiecych 

i męskich. Mężczyźni byli przeznaczeni w swych rolach do pracy poza domem w przemyśle, 

głównie górnictwie lub hutnictwie. Wartościami dla kobiety były zaś: rodzina, zamążpójście i 

posiadanie dzieci17. Ponadto w jej gestii leżało religijne i patriotyczne wychowanie dzieci, ich 

socjalizacja oraz wdrożenie do ról społecznych. Szczególny konserwatyzm moralny na 

Górnym  Śląsku wypływał z kolei z dominujących w sferze etycznej wpływów Kościoła 

 

12 M. Wanatowicz,  Ludność napływowa na Górnym Śląsku… 
13 A. Hrebenda, Górnośląska klasa robotnicza w latach międzywojennych 1922-1939, Katowice 1979, 
s.107 – 111. 
14 J. Ligęza, M. Żywirska, Zarys kultury górniczej… 
15 Życiorysy górników,  oprac. M. Żywirska, Katowice 1949, s..254. 
16 I. Bukowska-Floreńska, Społeczno-kulturowe funkcje tradycji… 
17 I. Bukowska-Floreńska,  Rodzina na Górnym Śląsku… 



katolickiego na robotniczą część społeczności tego regionu18. W sferze zachowań cenne były 

przy tym prawdomówność i powściągliwość w okazywaniu uczuć. To powodowało unikanie 

konfliktów i łagodziło spory. 

W okresie międzywojennym rodzina śląska znalazła się w innym otoczeniu 

społecznym i politycznym. Przynależność części Śląska do Polski spowodowała pewne 

tendencje unifikacyjne w procesach zachodzących w rodzinie. Autonomia województwa 

śląskiego silnie wpływała na zachowanie odrębności. Nikła ruchliwość społeczna 

powodowała nakładanie się i zacieśnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich i lokalnych. 

Głównymi żywicielami rodzin pozostawali mężczyźni, ale warunki ich pracy były bardzo 

trudne, szczególnie w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych19. 

Utrwalało to w rodzinach śląskich już istniejące cechy: pracowitości, zaradności życiowej, 

oszczędzania i poczucia odpowiedzialności za godne życie całej rodziny.  

Trzecią ważną wartością w życiu Ślązaków była religia katolicka. Kościół katolicki 

odegrał w okresie industrializmu ogromną rolę w kształtowaniu świadomości Ślązaków. 

Najczęściej społeczności objęte procesem industrializacji i urbanizacji podlegają też 

sekularyzacji. W okresie industrializacji, pod koniec XIX wieku religijność na Śląsku uległa 

paradoksalnie wzmocnieniu, co było związane z powiązaniem wiary katolickiej z polskością 

w okresie kulturkampfu20. Kościół katolicki, a szczególnie księża na Śląsku, potrafili w ten 

sposób z nauką religii dotrzeć do ludu. Spowodowało to także działania księży, w różnych 

dziedzinach, zmierzające do umocnienia języka polskiego, którym można było rozmawiać z 

wiernymi. Starano się to robić poprzez wspieranie rozwoju czasopism katolickich i 

rozpropagowanie ich wśród polskiej ludności Śląska21. Księża na Śląsku byli w tym okresie 

niekwestionowanymi autorytetami. Pochodzili z ludu i na terenie swoich parafii tworzyli 

szereg instytucji kulturalnych, a także wychodzili „do ludu”, odprawiając nabożeństwa w 

miejscach pracy robotników22. Ułatwiało to percepcję treści głoszonych przez Kościół 

katolicki i księży. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego tradycyjnej religijności śląskiej przyszło 

się zmierzyć z wyzwaniami, jakie niosła integracja z Polską i Polakami oraz ich rodzajem 

katolicyzmu. Przybyła na Śląsk z innych dzielnic inteligencja nie tylko różniła się od 

 

18 E. Kopeć: „My” i „oni”…,s.44. 
19 A. Hrebenda. Górnośląska klasa robotnicza…, s. 72-75. 
20 Historia Śląska. T.3. Cz.2…., s.323-324. 
21 J. Myszor: Duszpasterstwo parafialne na Górnym  Śląsku w latach 1821-1914,  Katowice 1991, 
s.219; J. Wycisło, Model chrześcijańskiego robotnika górnośląskiego… 
22 W. Świątkiewicz, Tradycja i wybór… 



Ślązaków przynależnością do innego kręgu kulturowego, ale również innym podejściem do 

religii23. Przykładem szczególnej konfrontacji śląskich rodziców i Kościoła katolickiego była 

walka o szkołę wyznaniową z władzami i nauczycielstwem napływowym24. Na dużą rolę 

religii w życiu miejscowej ludności wpływał nadal udział w organizacjach katolickich25. 

Prowadziły one przy pomocy księży ruch formacyjny dzieci, młodzieży i kobiet. Wartości 

religijne przekazywała przede wszystkim rodzina. 

Ukształtowanie się trzech śląskich wartości (pracy, rodziny i religii) nastąpiło po 

długim procesie w II połowie XIX wieku, a okres międzywojenny nie naruszył ich trzonu. 

Wszystkie wzajemnie się wspierały i przeplatały. Praca była wymogiem egzystencjalnym, 

ważnym dla utrzymania rodziny. Rodzina wspierała ciężko pracujących mężczyzn. Religia 

nadawała dwóm pozostałym wartościom sakralny wymiar. Wspólnie trzy wartości budowały 

śląską tożsamość, zdeterminowały także większość biografii mieszkańców Górnego Śląska. 

 

3. Ewolucja wartości śląskich 

 

Od 1945 roku całość uprzemysłowionego Górnego Śląska przypadła Polsce.  

Założenia i cele nowego ustroju, jaki zapanował w Polsce, wpłynęły znacząco na śląskie 

wartości ukształtowane do połowy XX wieku. Zagwarantowanie pełnego zatrudnienia 

wpłynęło na obniżenie wartości pracy dostępnej dla każdego. Realny socjalizm w swej 

warstwie ideologicznej dowartościowywał pracę fizyczną, szczególnie w latach 40. i 50. 

Najważniejszymi hasłami stały się współzawodnictwo i „dobra robota”. Część Ślązaków z 

przyzwoleniem i dumą wciągała się we współzawodnictwo, szczególnie w pierwszych latach 

po wojnie. Nagminne było wtedy nieuwzględnienie norm bezpieczeństwa, nieliczenie się z 

możliwościami pracownika, niepotrzebne śrubowanie norm itp.26 Coraz większa grupa 

Ślązaków widziała, że w pracy zawodowej nie liczą się solidność i rzetelność. Spowodowało 

to „dualizację” śląskiego etosu pracy na wylansowaną przez propagandę komunistyczną i tę z 

tradycyjnymi cechami27. Przede wszystkim w nowym ustroju odrzucana była warstwa 

religijna śląskiego etosu pracy. Nie były realizowane także takie jej cechy jak: dobra 

organizacja, solidność wykonywania pracy, oszczędność i gospodarność. Drugi istotny 

 

23 Wanatowicz, Inteligencja na Śląsku… 
24 E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny…, s. 57. 
25 W. Świątkiewicz,  Tradycja i wybór…, s. 53. 
26 J.Więcek, Struktura zatrudnienia a płynność robotników w przemyśle węglowym w latach 1949-
1959. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1965. 
27 U. Swadźba. Śląski etos…, s.81-89. 



czynnik wpływający na obniżenie wartości pracy to migracja osób napływowych na teren 

Śląska28. Ludzie ci nie przywykli do pracy przemysłowej, lekceważyli zagrożenia związane z 

procesem pracy, szczególnie pod ziemią. Powodowało to obniżenie etyki pracy wśród samych 

Ślązaków. Oczywiście nie wszyscy napływowi okazywali się złymi pracownikami. Część 

zostawała i asymilowała się do warunków i norm , ale ogólnie w okresie realnego socjalizmu 

na Śląsku, tak jak w całym kraju, nastąpiła deprecjacja wartości pracy. Daje się zauważyć 

jednak także, że mimo tego negatywnego trendu wartość pracy pozostała wyższa na Górnym 

Śląsku, ze względu na istniejące tradycje kulturowe oraz pracę starszego pokolenia 

robotników nawykłego jeszcze do sumiennej pracy29. Rozpad wartości pracy w górnictwie 

występował w mniejszym stopniu, bo nie pozwalały na to także szczególne wymogi 

bezpieczeństwa, których należało dotrzymywać w przemyśle ciężkim. 

Procesy społeczne, które zachodziły w tym okresie na Śląsku, wpłynęły również na 

rodzinę. Przede wszystkim w całym okresie realnego socjalizmu na teren Górnego Śląska 

napływali migranci. Z reguły w latach 40. i 50. byli to młodzi mężczyźni poszukujący pracy. 

W końcu lat 40. w rocznikach 20-24 i 24-29 występował w całym regionie nadmiar młodych 

kobiet, ze względu na ubytek mężczyzn na skutek działań wojennych. Taka sytuacja 

owocowała małżeństwami mieszanymi, niedobór partnerów rodzimych został zastąpiony 

przez napływ mężczyzn nie będących Ślązakami. Rodzina śląska w pewnej części stała się 

rodziną etnicznie mieszaną30. 

Początkowo rodziny utrzymywały się najczęściej nadal z pracy mężczyzn – 

robotników. Występowała komplementarność ról męskich i kobiecych31. Jednak stopniowo 

wizja tradycyjnej roli kobiety przegrywała z potrzebami ekonomicznymi. Stopień 

zaktywizowania zawodowego kobiet był zależny od lokalnych warunków i charakteru 

środowiska oraz dostępności miejsc pracy32. W latach 70. poprawiła się sytuacja materialna 

rodzin ze względu na wzrost poziomu życia w kraju. Chłonność śląskiego rynku pracy była 

tak duża, że do pracy poza górnictwem na stanowiska robotnicze przyjmowano kobiety33. 

Zmiany rodziny śląskiej dotyczyły również wypełniania ról rodzinnych. Badania wskazywały 

na przejęcie obowiązków domowych i wychowawczych przez mężczyzn w sytuacji podjęcia 
 

28 G. Szpor, Problemy zatrudnienia w przemyśle ciężkim w latach 1950 – 1955, w: Studia i materiały z 
dziejów Śląska, T.13. Katowice 1983, s. 459; tamże, s. 89-93. 
29 L. Frąckiewicz. Starzy robotnicy na Śląsku. Warszawa 1974, s. 23-24. 
30 H. Dutkiewicz, Małżeństwa mieszane w czterech miastach GOP jako wskaźnik integracji 
społecznej,  Katowice 1968, s. 36-42. 
31 W. Mrozek. Rodzina górnicza…; F. Adamski. Hutnik i jego rodzina… 
32 Tamże. 
33 E. Kasprów, Czynniki adaptacji kobiet do zawodów tradycyjnie męskich. „Górnośląskie Studia 
Socjologiczne”,  T.10/1972, s. 205-311. 



pracy zawodowej przez kobietę. Wraz ze zmieniającą się realną sytuacją zmianie ulegały 

postawy wobec pracy zawodowej kobiet34. Systematycznie poprawiało się wykształcenie 

dziewcząt z rodzin autochtonicznych. W latach 70. i 80. wiele z nich podejmowało studia 

wyższe. 

Teren Górnego Śląska ze względu na swoje znaczenie gospodarcze był dla władz 

swoistym laboratorium walki z Kościołem. Religijność Ślązaków nie pasowała do 

socjalistycznego człowieka pracy. Władze szczególnie starały się wyeliminować religię z 

miejsc publicznych, szkół i zakładów pracy. Usiłowały kreować górniczy i hutniczy etos 

pracy bez uwarunkowań religijnych. Zubożało to znacznie jej wymiar aksjologiczny, 

ponieważ pozbawiało możliwości odwoływania się w sferze etycznej do norm i wartości 

religijnych35. Część religijnych tradycji była kontynuowana na gruncie rodzinnym i 

parafialnym36. Religijny wymiar górniczego oraz hutniczego etosu pracy był szczególnie 

pielęgnowany  w środowisku autochtonicznym37. Tam mieliśmy do czynienia z przekazem 

pokoleniowym całego śląskiego systemu wartości. Problemy robotników i ludzi pracy 

pozostawały w centrum uwagi Kościoła. Jednym ze spektakularnych sposobów wyrażania 

opinii robotników były pielgrzymki piekarskie. To podczas nich świat pracy artykułował 

swoje problemy. Bardzo duże znaczenie w przekazie wartości religijnych odgrywała nadal 

rodzina śląska, która w procesie wychowania młodego pokolenia przekazywała trzon tego 

systemu. 

 

4. Zmiany i trwanie wartości śląskich w okresie transformacji systemowej 

 

Okres transformacji systemowej przyczynił się do wielu zmian na Śląsku politycznych 

i gospodarczych, które wpływały na zmiany społeczne. Nastąpił głęboki spadek produkcji w 

przemyśle tradycyjnym i zmiany w strukturze zatrudnienia38. W nowej sytuacji 

restrukturyzacji odbudował się etos pracy, który szczególnie był udziałem młodego 

pokolenia. Sprzyjał temu między innymi powrót bezrobocia wpływającego na rynek pracy. 

Praca jako wartość zaczęła odgrywać w społecznościach śląskich na powrót dużą rolę, 

 

34 W. Mrozek, Górnośląska rodzina robotnicza w procesie przeobrażeń,  Katowice „Śląsk”, 1987. 
35 U. Swadźba. Śląski etos… 
36 W. Świątkiewicz,  Tradycja i wybór…; I. Bukowska-Floreńska,  Rodzina na Górnym Śląsku… 
37 U. Swadźba, Wartości – pracy, rodziny i religii…,s.145-150. 
38 W. Jacher, A. Klasik (red.), Region w procesie przemian. Aspekt socjologiczny i ekonomiczny, 
Katowice 2005. 



chociaż zmieniły się jej zakres i treść39. Zmieniło się przy tym podejście do wykształcenia. 

Sytuacja na rynku pracy i podjęcie nowych ról zawodowych wymagały wyższego 

wykształcenia. Homogeniczne śląskie społeczności górnicze, niezbyt zróżnicowane 

zawodowo, zaczęły się heterogenizować. Dzieci z rodzin robotniczych masowo podejmowały 

studia40. Podejmując pracę po studiach, młodzi pracownicy oczekiwali oprócz egzystencjalno-

materialnych również samorealizacyjnych cech pracy. Badania wykazały, że szczególnie 

interesującą grupą społeczną, dla której praca stanowi coraz większą wartość, są młode, 

wykształcone śląskie kobiety41. Praca zawodowa w ich świadomości odgrywa bardzo dużą 

rolę. 

Rodzina śląska w okresie transformacji systemowej zmieniła swój charakter i pełnione 

funkcje. Rodzina była nadal wysoko ceniona, ale jej założenie  bywało odkładane na później 

przez młode pokolenie. Następowały procesy upodabniania się rodziny śląskiej do rodzin w 

całym kraju ze względu na zróżnicowanie zawodowe, które objęło środowiska w 

województwie śląskim. Nadal rodzinę cechowała pełność i trwałość, chociaż młode pokolenie 

ulegało procesom modernizacyjnym42. Nową cechą jakościową była zmiana ról rodzinnych, 

większy egalitaryzm i odpowiedzialność obydwu partnerów za rodzinę.  Zmienił się stosunek 

do pracy zawodowej kobiet, nastąpił również wzrost aspiracji edukacyjnych młodego 

pokolenia. 

Okres transformacji i zmiany systemowe stały się nie lada wyzwaniem dla religii i 

Kościoła katolickiego. Budowa demokratycznego ładu społecznego oraz otwarcie na wpływy 

kultury zachodniej sprawiły, że do świadomości ludzkiej zaczęły docierać konkurencyjne 

ideologie w stosunku do katolickiej. Zmieniła się pozycja Kościoła katolickiego, który w tym 

okresie nie był jedynym depozytariuszem tradycji narodowej. Te procesy musiały 

oddziaływać na religijność śląską.   

Wartość religii (pomimo oddziaływania czynników zewnętrznych, jakimi były i są 

konkurencyjne prądy modernizacyjne, laicyzacja i sekularyzacja życia) oparła się jednak na 

Górnym Śląsku procesom destrukcyjnym w swoich małych, autochtonicznych 

 

39 U. Swadźba. Śląski etos…, U. Swadźba. Etos pracy na Górnym Śląsku. Tradycja, współczesne 
oblicze i zmiany. „Studia Socjologiczne”, nr. 4, s. 165-190. 
40 U. Swadźba, Edukacja – świadomościowe zmiany w okresie transformacji w województwie 
śląskim,  w: U. Swadźba, red. 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Refleksje socjologów,  
Katowice 2011. 
41 U. Swadźba, Miejsce pracy zawodowej w życiu kobiet śląskich,  w: Praca czy rodzina? Dylematy 
kobiet śląskich, U. Swadźba red.,  Katowice 2009. 
42 W. Świątkiewicz, Kondycja rodziny śląskiej,  w: W. Jacher, A. Klasi,k red. Zmieniające się oblicza 
regionu górnośląskiego, Katowice 2007; U. Swadźba,  Wartości – pracy, rodziny i religii…, s. 327-
334. 



społecznościach lokalnych43. Zachował się trzon religijności, a nawet rozbudowana została jej 

funkcja w świętowaniu rodzinnym. Podtrzymywane są silne więzi z Kościołem, dominuje 

kościelny i katolicki model religijności. Świadczy to o trwałym oddziaływaniu górnośląskich 

tradycji kulturowych. Kultywowanie tej tradycji jest jednak zróżnicowane czynnikami 

regionalnymi i strukturalnymi44. Wielkie miasta skupiają w sobie czynniki redukujące wzory 

życia religijnego. Występuje mniejsze przywiązanie do religii i Kościoła.  Selektywność 

praktyk ogranicza się często do rytuałów. Praktyki jednorazowe i udział sfery „sacrum” w 

niedzielnym świętowaniu jest jednym z możliwych wyborów, a nie obowiązkiem. 

Dzisiaj oddziaływanie procesów globalizacyjnych, prądów kulturowych płynących z 

Zachodu, a także postępująca unifikacja w ramach społeczeństwa polskiego, negatywnie 

wpływają na zachowanie tradycyjnych wartości, w tym wartości śląskich. Być może mamy 

do czynienia ze stopniowym ich zanikiem, a współczesność jest już ostatnim świadkiem ich 

istnienia. 

 

Bibliografia 

 

Adamski F., Hutnik i jego rodzina, Katowice 1966. 

Biały F., Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych (1854- 1914), 

Katowice 1963. 

Błaszczyk-Wacławik M., 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. 

Bukowska-Floreńska I.,  Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice 2007. 

Bukowska-Floreńska I., Społeczno-kulturowe funkcje tradycji w społecznościach Górnego 

Śląska, Katowice 1987.  

Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie „Kopalnia” na Górnym Śląsku, 

Warszawa 1935. 

Górny A.. Religijność śląska a procesy sekularyzacyjne, w; Świat śląskich wartości, red. U. 

Swadźba,  Katowice 2008. 

Dutkiewicz H., Małżeństwa mieszane w czterech miastach GOP jako wskaźnik integracji 

społecznej,  Katowice1968. 

 

43 U. Swadźba, Wartości – pracy, rodziny i religii…, s. 345-392. 
44 A. Górny. Religijność śląska a procesy sekularyzacyjne, w; Świat śląskich…,  U.Swadźba red., 
Katowice 2008. 



Frąckiewicz L.. Starzy robotnicy na Śląsku. Warszawa 1974. 

Historia Śląska. T.3. Cz.2, red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1976. 

Hrebenda A., Górnośląska klasa robotnicza w latach międzywojennych 1922-1939, Katowice 

1979. 

Jonca K., Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska 1971-1914,  

Katowice 1966. 

Kasprów E., Czynniki adaptacji kobiet do zawodów tradycyjnie męskich. „Górnośląskie 

Studia Socjologiczne”,  T.10/1972, s. 205-311. 

Kopeć E, „My” i „oni” na Górnym Śląsku (1918-1939), Katowice 1983;  

Ligęza J., Żywirska M., Zarys kultury górniczej, Katowice 1964. 

Mrozek W., Rodzina górnicza. Katowice 1965. 

Mrozek W.,  Górnośląska rodzina robotnicza w procesie przeobrażeń, Katowice 1987. 

Myszor J.: Duszpasterstwo parafialne na Górnym  Śląsku w latach 1821-1914,  Katowice 

1991. 

Rybicki P., O badaniu socjograficznym Śląska, Katowice 1938. 

Swadźba U.. Etos pracy na Górnym Śląsku. Tradycja, współczesne oblicze i zmiany. „Studia 

Socjologiczne”, nr. 4, s. 165-190. 

Swadźba U., Edukacja – świadomościowe zmiany w okresie transformacji w województwie 

śląskim,  w: 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Refleksje socjologów,  red. U. 

Swadźba, Katowice 2011. 

Swadźba U., Miejsce pracy zawodowej w życiu kobiet śląskich,  w: Praca czy rodzina? 

Dylematy kobiet śląskich, red. U. Swadźba.,  Katowice 2009. 

Swadźba U., Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, Katowice 2001. 

Swadźba U., Wartości – pracy, rodziny, religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium 

społeczności śląskich, Katowice 2012. 

Szramek E., Śląsk jako problem socjologiczny. Problem analizy, Mikołów 1934.  

Świątkiewicz W., Kondycja rodziny śląskiej,  w: red. W. Jacher, A. Klasik, Zmieniające się 

oblicza regionu górnośląskiego, Katowice 2007. 

Świątkiewicz W., Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska, w: Rodzina w 

województwie katowickim. Raporty i opracowania, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1998 

Świątkiewicz W., Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. 

Katowice-Wrocław 1997. 

Szpor G., Problemy zatrudnienia w przemyśle ciężkim w latach 1950 – 1955, w: Studia i 

materiały z dziejów Śląska, T.13. Katowice 1983. 



Wanatowicz M., Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym, Katowice 1986. 

Wanatowicz M., Ludność napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 

1982. 

Więcek J., Struktura zatrudnienia a płynność robotników w przemyśle węglowym w latach 

1949-1959. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1965. 

Wycisło J., Model chrześcijańskiego robotnika górnośląskiego w końcu XIX wieku, Katowice 

1991. 

 

Źródła on-line 

 

Guja P. Wpływ transformacji ustrojowej na model rodziny w Polsce  W: Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Red. W. Koczur, A. Rączaszek, Katowice 

2016: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/280906/edition/265760/  



dr Robert Machowski, dr Jolanta Radosz 

Topoklimat województwa śląskiego 

 

 

Województwo śląskie – podział na regiony fizycznogeograficzne 

Charakterystyka topoklimatyczna województwa śląskiego opracowana została w 

oparciu o wytyczne zawarte w instrukcji do sporządzania map topoklimatycznych (z 

późniejszymi modyfikacjami)1. Podstawą wydzielenia poszczególnych topoklimatów jest 

określenie czynników mających decydujący wpływ na strukturę bilansu cieplnego 

rozpatrywanego obszaru. Zasadnicze znaczenie w tej kwestii odgrywa wymiana ciepła 

między powierzchnią graniczną a atmosferą wskutek turbulencji. Ten składnik bilansu 

cieplnego warunkuje występowanie przymrozków natury lokalnej o charakterze radiacyjnym 

lub radiacyjno-adwekcyjnym. Pod pojęciem topoklimatu rozumie się klimat miejsca lub małej 

przestrzeni2. Zgodnie z tą definicją topoklimat związany jest z geograficznymi jednostkami 

taksonomicznymi najniższego rzędu, które stanowią pewną całość, lecz nie mogą 

funkcjonować samodzielnie. Przykładem może być dno doliny, stok, wierzchowina. Klimat 

 

1 J. Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28; J. Paszyński, K. Miara, J. Skoczek, Wymiana energii między atmosferą a podłożem 
jako podstawa kartowania topoklimatycznego, Warszawa 1999, s.121. 
2 C.W. Thornwhaite, Introduction to arid zone climatology, Canberra 1958, s. 15-22. 



lokalny kształtowany jest przez warunki fizycznogeograficzne danego miejsca oraz czynniki, 

od których te warunki są uzależnione. Jego właściwości zaznaczają się w warstwie powietrza 

najczęściej o miąższości kilkudziesięciu metrów. Każdy fragment większej formy o 

odpowiedniej ekspozycji, nachyleniu, typie gleb, zawartości wilgoci oraz pokryciu posiada 

swój własny klimat miejscowy. Topoklimat wyrażony jest przez bilans cieplny, którego 

poszczególne składniki, a w zasadzie wartości składników, pozwalają na przypisanie danego 

fragmentu powierzchni czynnej do odpowiedniego typu i podtypu topoklimatu3. W hierarchii 

klimatologicznej topoklimat zajmuje miejsce między mezoklimatem, który charakterystyczny 

jest dla niezbyt dużego regionu, a mikroklimatem, odnoszącym się najczęściej do zjawisk 

zachodzących w warstwie powietrza do 2 m nad gruntem. 

W obrębie województwa śląskiego wydzielonych zostało 6 głównych typów 

topoklimatów oraz ich podtypy. 

 

1. Charakterystyka topoklimatyczna 

 

Topoklimat województwa śląskiego 

 

 
 

3 Kamiński A., Radosz J., Topoklimat Wyżyny Śląskiej – Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec 2003, s. 66-
71. 



1.1. Topoklimaty niezalesionych form wypukłych4 

 

Topoklimaty te kształtowane są pod wpływem dużego strumienia ciepła jawnego w 

nocy, czyli wypromieniowania. Wraz z nim następuje spadek temperatury powierzchni, lecz 

wskutek dopływu ciepłego powietrza z górnych partii atmosfery i turbulencyjnego mieszania 

się powietrza ciepłego z zimnym, nie dochodzi do powstania inwersji temperatury w 

przygruntowej warstwie powietrza. Nie powstają również mgły radiacyjne oraz przymrozki. 

Powierzchnie o takim topoklimacie charakteryzuje ewaporacyjno-konwekcyjny sposób 

wymiany ciepła. Ten typ topoklimatów uwarunkowany jest ekspozycją oraz nachyleniem 

stoków form wypukłych, warunkujących lokalny dopływ promieniowania słonecznego. W 

związku z tym wyróżnia się następujące jego podtypy: 

1.1. Topoklimaty z wysoką insolacją na stokach nachylonych powyżej 5° o ekspozycji od 

południowo-wschodniej do południowo-zachodniej. Zbocza takie otrzymują 

podwyższone sumy promieniowania podczas całego roku, a zwłaszcza w okresie 

zimy – do 50%. Duża dostawa ciepła sprzyja w okresie wiosennym szybkim 

roztopom i szybkiemu wyparowaniu wilgoci z gleby, co powoduje jej wysychanie, w 

dalszej kolejności – usychanie roślinności, prowadzące często do powstania ugoru. 

Strumień ciepła słonecznego wykorzystywany jest w okresie zimy i przedwiośnia, 

podczas dnia do parowania pokrywy śnieżnej, a w okresie późnej wegetacji do 

ogrzewania powietrza. Na obszarze województwa śląskiego najczęściej tego typu 

tereny zidentyfikować można w północnej części województwa śląskiego. Są one 

charakterystyczne dla południowych i południowo-zachodnich skłonów wzniesień 

Wyżyny Częstochowskiej, Progu Woźnickiego oraz Progu Herbskiego. Ten podtyp 

topoklimatu charakterystyczny jest także dla stoków Garbu Tarnogórskiego i Wyżyny 

Katowickiej o południowej ekspozycji. 

1.2. Topoklimaty z przeciętną insolacją na stokach o ekspozycji od północno-wschodniej 

do południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej do południowo-zachodniej, o 

nachyleniu powyżej 5°. W tym podtypie znajdują się również zbocza północne i 

południowe nachylone poniżej 5°. Tego typu powierzchnie nie są uprzywilejowane 

pod względem dostawy ciepła, zbliżone wartości otrzymują zarówno stoki zachodnie, 

wschodnie, jak i te o niewielkim nachyleniu eksponowane na południe i północ. W 

obrębie województwa śląskiego obszary o tego typu topoklimacie również występują 

 

4 J. Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28. 



w obrębie wymienionych mezoregionów, jak w przypadku topoklimatu 1.1. Ponadto 

tego typu tereny występują na obszarze Płaskowyżu Rybnickiego. 

1.3. Topoklimaty z niską insolacją na stokach nachylonych powyżej 5° o ekspozycji od 

północno-wschodniej do północno-zachodniej. Powierzchnia czynna stoków 

położonych w sektorze północnym pochłania mniej ciepła, przy czym odchylenia jej 

wartości w stosunku do powierzchni poziomej nie są tak wielkie, jak w przypadku 

powierzchni o topoklimacie 1.1. W ciągu roku są one niższe zaledwie o 1-4%, lecz 

zimą otrzymują zaledwie 30% sumy powierzchni poziomej. Powoduje to dłuższe 

zaleganie pokrywy śnieżnej, wolniejsze jej topnienie, zwiększenie wilgotności gleby, 

sprzyjające długiej wegetacji roślinności niskiej. Strumień ciepła słonecznego jest tu 

wykorzystywany na utajone ciepło parowania, którego gęstość jest zależna od pory 

roku. Tego typu topoklimat charakterystyczny jest także dla dolnych partii zboczy 

dolin śródgórskich, gdzie ma miejsce znaczne zasłonięcie horyzontu, co przekłada się 

na istotne skrócenie czasu usłonecznienia. Dla obszaru województwa śląskiego ten 

typ topoklimatu charakterystyczny jest dla stoków o północnej ekspozycji 

występujących w obrębie Garbu Tarnogórskiego i Chełmu. Również w południowej 

części województwa śląskiego występują takie topoklimaty, a stwierdzono je w 

obrębie dolnych partii zboczy dolin śródgórskich znajdujących się w obrębie dwóch 

makroregionów: Pogórza Zachodniobeskidzkiego oraz Beskidów Zachodnich. 

1.4. Topoklimaty ze zróżnicowaną insolacją na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu. 

Ilość otrzymywanego promieniowania słonecznego uzależniona jest od lokalnych 

warunków morfologicznych, charakteryzujących się naprzemiennym występowaniem 

stref zboczowych o różnym nachyleniu i ekspozycji. Najczęściej na obszarze 

województwa śląskiego topoklimaty o symbolu 1.4. występują w obrębie 

mezoregionu Wyżyny Częstochowskiej oraz makroregionów: Pogórza 

Zachodniobeskidzkiego oraz Beskidów Zachodnich. 

 

 

 

 

 



1.2. Topoklimaty form płaskich, wyniesionych ponad dna dolin5 

 

Zdjęcie satelitarne Pustyni Błędowskiej z 1968 roku 

 W typie tym mieści się powierzchnia czynna niezalesionych obszarów płaskich, 

obejmująca również płaskie wierzchowiny. Czynnikiem różnicującym ją jest sama gleba – jej 

właściwości cieplne i wilgotnościowe, wynikające ze składu mechanicznego, porowatości i 

spoistości. W zależności od przewodnictwa cieplnego wyróżnia się tu następujące podtypy: 

2.1. Topoklimat form płaskich wyniesionych ponad dna dolin, w tym także rozległe partie 

wierzchowinowe, mające podłoże o dużej przewodności cieplnej, a więc o glebach 

zwartych (nieporowatych) na ogół dobrze uwilgotnionych. Na tego typu terenach 

mogą pojawiać się w czasie pogodnych nocy przyziemne inwersje temperatury. 

Znaczniejszym spadkom temperatury przeciwdziała dopływ ciepła z głębszych partii 

gleby. Największe powierzchnie tego typu występują w południowo-zachodniej 

części województwa śląskiego, w obrębie Płaskowyżu Rybnickiego. Stwierdzono je 

także na terenie Wyżyny Katowickiej.  

2.2. Topoklimat form płaskich, lub o nachyleniu nie większym niż 5°, użytkowanych 

rolniczo o glebach średnio zwartych, średnio spoistych i średnio porowatych. Zawarte 

w nich pory z wypełniającym je powietrzem przyczyniają się do przeciętnego 

przewodnictwa cieplnego. Górne warstwy takich gleb ogrzewają się szybciej niż 

gleby wilgotne, lecz również stosunkowo szybko tracą ciepło. Duża objętość porów 

została wywołana również przez zabiegi agrarne, podczas których porowatość gruntu 

ornego może sięgać nawet 60%. Na terenie województwa śląskiego ten typ 

 

5 J. Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28. 



topoklimatu najczęściej spotykany jest w północnej jego części. Charakterystyczny 

jest zwłaszcza dla mezoregionu Równina Opolska oraz makroregionów: Wyżyna 

Woźnicko-Wieluńska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska oraz Wyżyna 

Przedborska. 

2.3. Topoklimat form płaskich, użytkowanych rolniczo o glebach porowatych i suchych, 

charakteryzujących się małym współczynnikiem ciepła oraz niskim przewodnictwem 

cieplnym. Brak zasobów wilgoci w glebie nie stwarza warunków do powstawania 

mgieł radiacyjnych (z wypromieniowania), a tym samym nie chroni przed 

powstawaniem lokalnych przymrozków. Są one uznawane za gleby ciepłe, szybko 

ogrzewające się wiosną, lecz również szybko oddające ciepło jesienią. Największe 

powierzchnie tego typu występują w obrębie Pustyni Błędowskiej i Pustyni 

Starczynowskiej. 

 

1.3. Topoklimaty form wklęsłych6 

 

Formy wklęsłe są miejscami o odmiennym reżimie termicznym i wilgotnościowym. 

Podczas dnia najniższe temperatury występują w dnach dolin, zwłaszcza zalesionych, zaś 

nocą zarówno one, jak i suche doliny oraz doliny rzek, są obszarami stagnacji zimnego 

powietrza. 

Podstawową cechą dolin suchych jest duża wymiana ciepła jawnego pomiędzy 

powierzchnią a atmosferą w dzień oraz jego ograniczona wymiana nocą, czego następstwem 

jest powstawanie warstwy inwersyjnej temperatury i tworzenie się zastoisk zimnego 

powietrza. Głęboko zalegające zwierciadło wód gruntowych i związany z tym brak wód 

powierzchniowych oraz obszarów podmokłych nie wywołuje parowania podczas dnia, kiedy 

to pochłaniane jest ciepło i równocześnie nie obniżana jest temperatura tak istotnie, jak w 

miejscach podmokłych. Z kolei brak wilgoci w nocy, szczególnie w suchych dolinach, nie 

sprzyja uwalnianiu ciepła podczas kondensacji pary wodnej i nie zapobiega powstawaniu 

przymrozków. Dodatkowym czynnikiem oziębiającym dna dolin oraz ich zbocza jest lasem. 

Obszarami cieplejszymi są górne partie zboczy dolin, które stanowią obszary źródłowe dla 

chłodnego powietrza, spływającego nocą ku obniżeniom. 

W grupie topoklimatów form wklęsłych mieszczą się następujące podtypy: 

 

6 Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28. 



3.1. Topoklimat rozległych, dobrze nawietrzanych dolin rzecznych, które porasta 

roślinność łąkowa, z płytko występującymi wodami gruntowymi (1 m). Na tego typu 

terenach w czasie pogodnych nocy tworzą się zastoiska zimnego powietrza. Sytuacje 

takie sprzyjają pojawianiu się lokalnych przymrozków typu radiacyjno-

adwekcyjnego. Na terenie województwa śląskiego tego typu topoklimaty występują 

najczęściej w obrębie doliny Wisły na południu oraz doliny Odry na zachodzie. 

Stwierdzono je również w obrębie doliny Warty i Liswarty na północy województwa.  

3.2. Topoklimaty wyżej położonych części rozległych, szerokich den dolinnych, o 

wodach podziemnych zalegających na głębokości większej niż w przypadku 

topoklimatu o typie 3.1. Ograniczony dostęp do wilgoci jest czynnikiem 

ograniczającym wymianę ciepła drogą parowania. Zasadniczo obszary takie na 

terenie województwa śląskiego występują we wspomnianych dolinach rzek 

wymienionych w podtypie topoklimatu 3.2. 

3.3. Odmienny podtyp topoklimatu reprezentują niewielkie formy wklęsłe (wąskie dna 

dolin, wcięcia erozyjne, wąwozy, obniżenia bezodpływowe a także śródleśne polany 

oraz niewielkie obniżenia o charakterze antropogenicznym). Są to powierzchnie o 

zróżnicowanym typie wymiany ciepła: od ewaporacyjnego do ewaporacyjno-

konwekcyjnego, różniące się ilością wilgoci. W obrębie tego typu form w czasie 

pogodnych nocy, na skutek lokalnej adwekcji, tworzą się zastoiska zimnego 

powietrza. Czynnikiem ograniczającym parowanie terenowe jest jedynie ilość 

dostępnej energii. Podtyp topoklimatu 3.3. praktycznie występuje we wszystkich 

częściach województwa śląskiego, przez które przepływają rzeki. Z nieco większych 

wymienić można doliny dopływów Wisły: Pszczynka, Gostynia, Przemsza z Białą 

Przemszą i Czarną Przemszą oraz na północy województwa Pilica. W tym podtypie 

topoklimatu znajdują się także tereny wielu mniejszych dolin rzecznych, które 

zasilają Wisłę. Natomiast z dopływów Odry należy wymienić doliny takich rzek jak: 

Ruda, Kłodnica i Mała Panew oraz doliny ich dopływów. 

 

1.4. Topoklimaty obszarów zalesionych7 

 

Topoklimaty obszarów zalesionych zostały ukształtowane przez zróżnicowane 

podłoże zespołów roślinnych. Na podłożu piaszczystym dominuje topoklimat lasów iglastych, 

 

7 J. Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28. 



głównie sosnowych. Natomiast na obszarach związanych z podłożem utworów węglanowych 

wraz ze świerkiem pojawia się buczyna. Cechą charakterystyczną tych topoklimatów są 

znacznie mniejsze nocne spadki temperatury niż na obszarach sąsiednich. Wynika to z faktu 

osłonięcia powierzchni granicznej przed wypromieniowaniem przez korony drzew. 

W leśnych zbiorowiskach iglastych występuje duża ekstynkcja promieniowania, co w 

konsekwencji prowadzi do zmniejszenia amplitudy temperatury i zwiększenia wilgotności 

względnej. Charakterystyczną cechą różnych borów jest ich podobieństwo pod względem 

termicznym. Amplituda temperatury w terenie otwartym wynosi 0,6°, zaś w lesie zaledwie 

0,1°. Takiego podobieństwa nie obserwuje się w przypadku wilgotności względnej, która w 

samym lesie wykazuje zróżnicowanie: od 81,6% w borze sosnowym świeżym do 78,3% w 

borze bagiennym i niespełna 76% w terenie otwartym. 

Topoklimaty obszarów drzewiastych cechują się podczas dnia przewagą strumienia 

utajonego ciepła parowania nad strumieniem ciepła jawnego, co oznacza, że większość 

promieniowania słonecznego zużywanego jest na wyparowanie wilgoci, a znacznie mniej na 

ogrzanie powietrza w lesie. Obszary leśne zużywają od 70-90% energii na parowanie, a 10-

30% na ogrzanie powietrza oraz gleby. Szeroko rozpowszechnione bory sosnowe związane z 

siedliskami suchymi pochłaniają 67% energii jako ciepło utajone. Powierzchnie te cechuje 

wymiana ciepła o typie słabo ewaporacyjnym. Wraz ze wzrostem udziału drzew liściastych 

pojawia się jego modyfikacja, wyrażona przede wszystkim większą gęstością strumienia 

promieniowania oraz jeszcze większym „zużyciem” energii na parowanie, aż w 83%. 

Powoduje to zaliczenie obszarów leśnych o dominującym drzewostanie liściastym do 

obszarów o silnie ewaporacyjnym typie wymiany ciepła.  

Wśród topoklimatów obszarów zalesionych wyróżnia się następujące podtypy: 

4.1. Do tego topoklimatu zaliczane są powierzchnie zalesione, nachylone powyżej 5o, o 

ekspozycji południowej (od SE do SW). Promieniowanie efektywne w zakresie 

długofalowym jest tu znacznie osłabione. Na skutek osłonięcia nieba przez korony 

drzew promieniowanie to często przybiera wartości dodatnie. W obrębie 

województwa śląskiego ten typ topoklimatu największe powierzchnie zajmuje na 

południowych stokach zalesionych wzniesień Pogórza Śląskiego, Beskidu Śląskiego, 

Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego. 

4.2. Kolejny podtyp topoklimatu stanowią tereny płaskie lub o nachyleniu większym niż 

5o i ekspozycji wschodniej lub zachodniej. Pomimo zróżnicowanego albeda (dla lasu 

liściastego w sezonie wegetacyjnym wynosi ono 0,20, podczas gdy dla lasu iglastego 

0,15) otrzymują one zbliżone wartości natężenia promieniowania słonecznego. 



Porośnięte lasami tereny płaskie w obrębie województwa śląskiego największy udział 

mają zarówno w północnej jego części np. w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy 

nad Górną Liswartą, a także Równiny Opolskiej, pomiędzy Lublińcem a 

Tarnowskimi Górami, w środkowej części województwa np. w okolicy Kobióra oraz 

na północ od Rybnika w okolicy miejscowości Rudy. 

4.3. Ostatni podtyp w tej grupie topoklimatów stanowią zalesione stoki północne (od NW 

do NE) o nachyleniu powyżej 5o. Tego typu tereny otrzymują znacznie mniejszą 

ilość energii, co znajduje odbicie w jej zużyciu. Zasadniczo ten typ topoklimatu 

występuje w południowej części województwa śląskiego, w jego beskidzkiej części a 

także na obszarze Pogórza Śląskiego. 

 

1.5. Topoklimaty obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych8 

 

Topoklimaty miejskiej powierzchni czynnej są kształtowane pod wpływem 

charakterystycznego dla nich pokrycia terenu. Głównym czynnikiem je różnicującym jest 

lokalizacja w odniesieniu do rzeźby oraz stopień zwartości zabudowy. Największe 

powierzchnie tego typu topoklimatów na obszarze województwa śląskiego występują 

zwłaszcza w jego środkowej części utożsamianej z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. 

Opisywane topoklimaty zidentyfikowano również w dużych obszarach miejskich takich jak 

Częstochowa na północy województwa i Bielsko-Biała na jego południu. Poza wymienionymi 

terenami tapoklimaty obszarów zurbanizowanych wstępują również w granicach 

zdecydowanie mniejszych miast np. Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Zawiercie, Pszczyna czy 

Czechowice-Dziedzice. Topoklimaty obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych 

zostały ukształtowane poprzez: 

• Zmniejszenie bezpośredniego promieniowania słonecznego przez zanieczyszczenia 

atmosfery wywołane cząstkami zawieszonymi, co najsilniej ujawnia się jesienią i 

zimą. Opadające zimą na pokrywę śnieżną pyły zmniejszają jego albedo, powodując 

tym samy szybsze jego topnienie. 

• Małe parowanie z powierzchni betonowych, asfaltowych, blaszanych, eternitowych i 

innych wywołane spływaniem wody opadowej, bez infiltracji w podłoże, w 

konsekwencji tego gęstość strumienia ciepła utajonego jest niewielka. 

 

8 J. Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28. 



• Słabą wymianę turbulencyjną wywołaną mniejszą w stosunku do obszarów 

przyległych prędkością wiatru, w wyniku tego temperatura powietrza jest w 

porównaniu z obszarem pozamiejskim wyższa. W dużych skupiskach miejskich 

tworzy się tzw. miejska wyspa ciepła. Słaba wymiana turbulencyjna sprzyja w 

pewnych sytuacjach lokalizacyjnych powstawaniu w mieście inwersji temperatury, co 

w środowisku zanieczyszczonym daje efekt smogu.  

 W obrębie województwa śląskiego wydzielone zostały następujące podtypy 

omawianych topoklimatów: 

5.1. Topoklimat obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych, 

zlokalizowanych na stokach wzniesień i zboczach dolin oraz na rozległych 

wierzchowinach. Obszary w tym podtypie mają zapewnioną dostateczną wymianę 

ciepła i są dobrze przewietrzane, a tym samym najmniej narażone na niekorzystne 

zjawiska związane ze stagnacją zimnego powietrza i smogiem. 

5.2. Topoklimat obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych 

położonych na obszarach płaskich. Obszary te mają mniej korzystne warunki 

przewietrzania z racji braku krawędzi morfologicznych, umożliwiających spływanie 

zimnego powietrza ku dnom form wklęsłych. Są one zatem w większym stopniu 

narażone na stagnację zimnego powietrza, tym bardziej – im mniejszą stanowią 

jednostkę osadniczą.  

5.3. Topoklimat obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych 

położonych w dnach dolin lub obniżeniach terenu i innej genezie. Jest to najbardziej 

niekorzystny podtyp omawianych topoklimatów. Jego podstawową negatywną cechą 

wynikającą z usytuowania jest brak dostatecznej wymiany ciepła, brak dostatecznego 

przewietrzania, spływanie wieczorem i nocą zimnego powietrza z obszarów 

wyniesionych i jego stagnacja. Obszary te, w zależności od morfologii terenu oraz 

warunków wilgotnościowych są albo narażone na występowanie przymrozków 

wiosennych i jesiennych, albo na występowanie inwersji temperatury, której często 

towarzyszy warstwa mgły, pogłębiającej uczucie chłodu. Zanieczyszczenie 

przyziemnych warstw atmosfery może być na tyle duże, że może być uciążliwe a 

nawet szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. 

 

 



1.6. Topoklimat zbiorników wodnych9 

 

Ten typ topoklimatu charakterystyczny jest dla naturalnych i antropogenicznych 

zbiorników wodnych oraz ich najbliższego otoczenia. Na skutek dużej pojemności cieplnej 

oraz dobrej przewodności cieplnej podłoża dobowe amplitudy temperatury w 

przypowierzchniowej warstwie atmosfery są zdecydowanie mniejsze niż na terenach 

przyległych. Na obszarze województwa śląskiego występuje duże nagromadzenie 

antropogenicznych zbiorników wodnych o różnej genezie. Zwłaszcza w jego środkowej 

części jest ich na tyle dużo, że obszar ten określany jest mianem Górnośląskiego Pojezierza 

Antropogenicznego. Na terenie tym znajduje się kilka tysięcy sztucznych zbiorników 

wodnych. Poza centralną częścią województwa śląskiego większe zbiorniki wodne, a tym 

samym i opisywany topoklimat, występują m.in. w dolinie Soły (zbiorniki: Żywiecki, 

Międzybrocki i Czaniec) oraz w dolinie Warty zbiornik Poraj. 

 

2. Waloryzacja topoklimatyczna 

 

Wydzielone i scharakteryzowane powyżej klimaty lokalne pozwoliły na dokonanie ich 

oceny pod względem typu powierzchni uwarunkowanej wymianą ciepła, co umożliwia 

zaklasyfikowanie ich do obszarów: korzystnych, średnio korzystnych lub niekorzystnych. 

Obszary korzystne. Pierwszy typ powierzchni stanowią obszary o wymianie ciepła na 

drodze konwekcji. Z racji ekspozycji cechuje je duże nasłonecznienie. Niewielkie zazwyczaj 

zasoby wilgoci warunkują również duży udział ciepła jawnego, w wyniku tego tylko 

niewielka część strumienia promieniowania słonecznego zużytkowana jest na jej 

wyparowanie, a znaczna – na ogrzewanie. Nie zachodzi powstawanie inwersje temperatury i 

zastoisk zimnego powietrza. Są to zatem obszary suche i ciepłe, dobrze przewietrzane. Do 

nich zaliczane są obszary wyniesione najlepiej o ekspozycji południowej (podtyp 1.1.) lecz 

również o zachodniej i wschodniej (podtyp 1.2.). 

Obszary średnio korzystne. Drugi typ powierzchni stanowią obszary o zróżnicowanej 

wymianie ciepła od konwekcyjno-ewaporacyjnej do ewaporacyjno-konwekcyjnej, 

uzależnionej od zawartości wilgoci i wielkości zużytej energii na jej wyparowanie. Są to 

obszary nieco bardziej zimne i wilgotne od wyżej wymienionych. Zalicza się do nich zarówno 

obszary wyniesione powyżej 5o, lecz o ekspozycji północnej, gdzie nasłonecznienie osiąga 
 

9 J. Paszyński, Metody sporządzania map topoklimatycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1980, s. 13-28. 



mniejsze wartości (podtyp 1.3.), jak i obszary o niewielkim nachyleniu, w tym wierzchowiny. 

Są to obszary użytkowane rolniczo, o glebach średnio zwartych (podtyp 2.2.) oraz suchych 

(2.3.), gdzie dopływające nocą ciepło z głębszych warstw gleby ogranicza spadek temperatury 

warstw powierzchniowych. Do obszarów tych zalicza się również wyższe partie dolin, słabiej 

uwilgocone, mniej narażone na występowanie mgieł (podtyp 3.2.).  

Obszary niekorzystne. Trzeci typ powierzchni stanowią powierzchnie ewaporacyjne i 

silnie ewaporacyjne, zużywające ponad 80% promieniowania słonecznego na utajone ciepło 

parowanie. Są to obszary zdecydowanie zimne i wilgotne, gdzie promieniowanie słoneczne 

jest odbijane od liści i pochłaniane przez wilgoć a do nich należą wszystkie obszary zalesione, 

a szczególnie z dużym udziałem lasów liściastych (podtypy 4.1., 4.2., 4.3.). Z kolei w wąskich 

dolinach dostawa ciepła jest ograniczona przez przeciwległe stoki, przez co obszary te są 

zimniejsze, co potęguje występowanie w ich dnach i na zboczach roślinności wysokiej 

(podtyp 3.3). Obszarami niekorzystnym są również polany śródleśne oraz wyrobiska 

antropogeniczne (podtyp 3.3.). 
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Marta Pater 

Wolne Państwo Stanowe 

 

Wolne Państwo Stanowe 

(Freie Standesherrschaft) – 

niezależne terytoria całkowicie 

wyodrębnione ze struktury 

ustrojowo-prawnej  księstw, obok 

księstw lennych i dziedzicznych 

będące jednym z elementów 

struktury terytorialnej feudalnego 

Śląska. Obszar taki stanowił pełną 

własność alodialną, równorzędną 

księstwom pod względem 

ustrojowym, powstałą w wyniku 

wykupu majątków od króla bądź 

książąt śląskich wraz z prawami 

książęcym, jednak bez książęcego 

tytułu dla właściciela.  

 

1. Geneza 

 

Pierwsze obszary, mające w ciągu XVI i XVII wieku osiągnąć rangę państw 

stanowych pojawiły się na Śląsku u schyłku rządów Macieja Korwina. Należały do nich 

Ścinawa, Wąsocz oraz Syców. Ten ostatni jako jedyny utrzymał swoją pozycję, wchodząc w 

epokę jagiellońską w nowej formie ustrojowej. Wówczas ukonstytuowała się prawna natura 

tych nowych tworów jako wolnych państw stanowych, których właściciele tytułowani 

wolnymi panami stanowymi (Freiherr), pozostawali w bezpośredniej zależności od króla 

czeskiego. Podobnie jak książęta śląscy składali mu hołd i przysięgę lenną, jednak akt ten nie 

czynił z nich królewskich wasali, ponieważ nabyty przez nich majątek stanowił własność 

alodialną, a więc nieograniczoną i wolną od zobowiązań oraz ciężarów feudalnych.  

Fragment mapy Śląska autorstwa J.B. Hommanna z 1746 
r przedstawiający Państwo bielskie 



W przeciwieństwie do książąt, wolni panowie hołdowali królowi w pozycji stojącej, 

co stanowiło swoisty wyraz wierności1. Za panowania Jagiellonów rozstrzygnięto też miejsce 

wolnych panów w strukturze Sejmu Śląskiego. Systematyzacja ta od początku budziła 

kontrowersje wśród jego tradycyjnych uczestników – książąt piastowskich, jako że wolni 

panowie byli nie tyle nowym, ale i obcym elementem, gdyż początkowo zostawali nimi 

głównie panowie czescy2. W myśl edyktu Władysława Jagiellończyka z 1504 roku mieli więc 

zasiadać w pierwszej sejmowej kurii, ale po książętach i z jednym tylko, wspólnym wotum3. 

Do końca panowania Jagiellonów ugruntowała się stała liczba czterech wolnych 

państw stanowych: sycowskie (1498), żmigrodzkie (1492), pszczyńskie (1517) i milickie 

(1521). W 1601 roku godność wolnego pana stanowego otrzymał Jerzy von Schönaich, lecz 

jego państwo siedlisko-bytomskie zostało uznane dopiero w 1697 roku. W tymże roku 

powstało również państwo bytomskie na Górnym Śląsku, zaś w 1741 roku dołączyło do nich 

państwo goszczańskie. 

 

2. Mniejsze wolne państwa stanowe na Górnym Śląsku 

 

Na Śląsku obok wolnych państw stanowych istniały również państwa mniejsze (freie 

Minderherrschaften, status minores). Kształtowały się w wyniku wydzielenia obszarów z 

księstw bądź wolnych państw stanowych, ale nie były wyodrębnione ustrojowo. Ich 

posiadacze w przeciwieństwie do wolnych panów podporządkowani byli nie monarsze lecz 

generalnemu staroście ani nie posiadali sesji i wotum w ogólnośląskich zgromadzeniach 

stanowych. Należały do nich Wodzisław, Bielsko, Frydek, Skoczów ze Strumieniem, 

Międzybórz, Olbrachcice i Ściborzyce Małe, Bohumin i Sułów4. 

 

3. Przywileje wolnych panów stanowych 

 

Wolni panowie i ich państwa wyłączeni byli spod władzy zwierzchniej księstw, do 

których niegdyś należały. Uważani byli za stany inkorporowane bezpośrednio do Królestwa 

 

1 K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska. 1202-1740, Wrocław 2005, s. 168. 
2 M. Ptak, Pozycja publicznoprawna wolnych panów stanowych na Śląsku, w: „Acta Universitatis 
Wratislawiensis. Prawo CCXXII” 1993, s. 90. 
3 Nie rozwiązało to jednak ostatecznie sporów o miejsce wolnych panów w czasie posiedzeń sejmu, a 
kolejne lata przyniosły nowe spory, co wiązało się m.in. z powstawaniem nowych i likwidacją części 
starych państw stanowych, zobacz „Acta Universitatis Wratislawiensis. Prawo CCXXII” 1993, s. 90-
96. 
4 K. Orzechowski, Historia ustroju…, s. 170-172. 



Czeskiego. Zasadniczo zostali niemalże zrównani z książętami śląskimi i wpleceni w 

ogólnośląski organizm ustrojowy. Ich pozycja publicznoprawna określona była stosunkiem do 

podległego im terytorium i zamieszkującej je ludności, organów stanowych oraz króla i 

Korony Czeskiej. Wyrażała się przysługującymi im prawami i przywilejami, szczególnie zaś 

posiadanym przez nich prawem książęcym5. 

Wyrazem bezpośredniej podległości królowi był przywilej udziału w elekcji i 

koronacji monarchy. Włądca, obok Trybunału Książęcego, stanowił dla nich właściwe forum 

sądowe. Także królewskie reskrypty były przesyłane na ręce wolnych panów bez żadnego 

pośrednictwa. W stosunku do Śląska, jako politycznej całości, przysługiwały wolnym panom 

sesja i wotum w pierwszej kurii organów o ogólnośląskim zasięgu, czyli w Sejmie, Trybunale 

i Konwencie. Posiadali w nich jedno, wspólne wotum, odpowiadające jednemu wotum 

książęcemu. Nie mogli pełnić roli przewodniczącego kurii, jednakże posiadali prestiżowy 

przywilej otrzymywania cesarskich kredencjałów. Z czasem ustalił się też zwyczaj wysyłania 

na posiedzenia swoich deputowanych. Ponadto uczestniczyli wolni panowie w innych 

rodzajach zgromadzeń stanowych. Wymienieni byli też jako osobni katastralni podatnicy w 

zakresie świadczeń skarbowych i wojskowych. Władza skarbowa i wojskowa wolnych panów 

wyrażała się głównie w zakresie wykonawczym uchwał sejmowych i decyzji królewskich, 

natomiast w swoim ręku posiadali pełną władzę ustawodawczą oraz sądowniczą6. 

Przejście Śląska pod panowanie pruskie w 1742 roku doprowadziło do ograniczenia 

władzy wolnych panów na rzecz administracji państwowej, zaś kres istnienia wolnych państw 

przyniosła dopiero liberalna pruska konstytucja z 1848 roku. 

 

4. Wolne państwa stanowe 

 

Sycowskie wolne państwo stanowe zostało wyodrębnione z części księstwa 

oleśnickiego w 1489 roku. Otrzymał je wówczas dowódca wojsk królewskich Macieja 

Korwina, Johan von Haugwitz. W latach 1529-1571 należało do rodu Maltzanów, a następnie 

wykupił je Georg von Braun, którego ród władał nim do 1591 roku. Kolejną rodziną panującą 

byli, w latach 1591-1711, Dohnowie. Po bezpotomnej śmierci Hannibala von Dohna obszar 

ten stał się dziedzicznym terytorium Korony Czeskiej, zarządzanym przez Urząd Zwierzchni 

do 1719 roku. Terytorium państwa sycowskiego należało do najmniejszych wolnych państw 

na Śląsku. Pierwotnie obejmowało weichbild sycowski, do którego należały Syców, 
 

5 M. Ptak, Pozycja publicznoprawna…, s. 80-81. 
6 K. Orzechowski, Historia ustroju…, s. 168. 



Czeszyce, Międzybórz, Goszcz i Bralin. Jednak do 1656 roku w granicach państwa pozostał 

jedynie Syców i klucz braliński7. Jako jedyne posiadało własną ordynację ziemską. Podstawą 

jej wydania były zatwierdzone przez Georga von Brauna8 odpisy przywilejów państwa 

sycowskiego, których oryginały zostały zniszczone w trakcie pożaru w 1554 roku. Utrata 

dokumentacji stała się impulsem do prac ustawodawczych, których owocem był projekt 

ordynacji, zatwierdzonej przez Abrahama von Dohna w 1592 roku,  na prośbę panów, 

rycerstwa, burmistrza i rady miejskiej miasta Sycowa9. 

Żmigrodzkie państwo stanowe wykształciło się w 1492 roku z księstwa oleśnickiego 

w wyniku nadania przez Władysława Jagiellończyka, wówczas króla czeskiego, weichbildu 

żmigrodzkiego i prusickiego Zygmuntowi Kurzbachowi. W następnych latach Kurzbach 

nabył  kolejnych pięć weichbildów, co stawiało go w rzędzie największych feudałów śląskich. 

W swoim posiadaniu miał więc jeszcze weichbildy milicki, wiński, wąsocki, ryczeński i 

sułowski. Terytorium to jednak uległo w 1521 roku podziałowi, w wyniku czego powstało 

milickie wolne państwo stanowe, ograniczając tym samym obszar państwa żmigrodzkiego do 

jego pierwotnej formy. Państwem żmigrodzkim do 1592 roku władali Kurzbachowie, a 

następnie przeszło w ręce Schaffgotschów, w których pozostało do 1634 roku. W 1641 roku 

cesarz Ferdynand II nadał to terytorium Melchiorowi Hatzfeldowi. Bezpotomna śmierć 

ostatniego wolnego pana z tej rodziny, hrabiego Hermanna von Hatzfeld, doprowadziła do 

podziału terytorium między jego rodzeństwo, do czego doszło w 1671 roku, po trwającym 

czternaście lat sporze. Nie przyniosło to jednak zgody i w 1681 roku terytorium to podzielono 

ponownie, w ten sposób, że brat Hermanna, również Hermann, otrzymał część obejmującą 

zamek i miasto Żmigród wraz z okolicznymi wsiami, natomiast jego siostra Łucja i jej 

małżonek Bertram von Nesselrode przejęli zamek i miasto Prusice z tamtejszymi wsiami. 

Terytorium to połączyło się ponownie w cztery lata później, jednak zachowało niektóre, 

powstałe na skutek podziałów, odrębności ustrojowe10. 

Powstałe w 1521 roku państwo milickie pozostawało własnością Kurzbachów do 1590 

roku, po nich przejęli je Maltzanowie, którzy władali nim do 1806 roku. W 1625 roku zostało 

podzielone między synów barona Joachima Maltzana. Część milicką z miastem Milicz 

otrzymał Joachim IV, zaś jego bracia zaczęli władać w Cieszkowie i Nowym Grodzisku, 

 

7 M. Ptak, Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa sycowskiego (1489-1742)., w: „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”. Prawo CXCVII, 1992, s. 6. 
8 Wolny pan stanowy w latach 1570-1585. 
9 M. Ptak, Śląskie ordynacje ziemskie, w: „Sobótka” 1979 I, s. 25-26. 
10 M. Ptak, Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa żmigrodzkiego (1492-1742)., „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”. Prawo CCXIII, 1992, s. 30-32. 



które z czasem uzyskały status mniejszych państw stanowych. Po podziale na terenie państwa 

milickiego znajdowało się jedno miasto – Milicz oraz 46 wsi. Wnukowie Joachima IV, 

Joachim Wilhelm i Nikolaus Andreas otrzymali godność hrabiów Rzeszy w 1694 roku.  

Pszczyńskie państwo stanowe powstało w 1517 roku w wyniku sprzedaży przez 

księcia cieszyńskiego Kazimierza II Pszczyny wraz z weichbildem, które kupił magnat 

węgierski Aleksy Turzo. Terytorium to obejmowało wówczas stołeczne miasto Pszczynę 

wraz z zamkiem i miasteczka Mikołów, Bieruń, Mysłowice oraz 50 wsi11. Na początku XVIII 

wieku obszar ten powiększył się czasowo o Kuźnicę Bogucką, Katowice i Brynów. W 1548 

roku państwo pszczyńskie nabył wrocławski Baltazar Promnitz, który w 1651 roku utworzył z 

dóbr kameralnych fideikomis. W 1675 roku państwo pszczyńskie, w zamian za dożywotnią 

rentę, zostało przekazane księciu Fryderykowi Erdmannowi Anhalt-Cöthen. Anhaltowie 

ubiegali się o podniesienie państwa pszczyńskiego do rangi księstwa, co udało im się 

osiągnąć w 1825 roku, jednak tylko na okres panowania ich rodu, toteż kiedy dobra te 

przeszły w ręce Hochbergów w 1846 roku nowi właściciele wrócili do tytułu wolnego pana 

stanowego.  

W 1601 roku do grona wolnych państw stanowych dołączyło państwo siedlisko-

bytomskie rodu von Schönaich, które zostało wyodrębnione z księstwa głogowskiego. W 

przeciwieństwie jednak do pozostałych, terytorium to nie powstało poprzez tradycyjną drogę 

wykupienia majątku, a zostało nadane przywilejem cesarskim Rudolfa II. Ten stan rzeczy 

wzbudził opór szlachty głogowskiej, która uznała tę decyzję jako uwłaczającą ich  

przywilejom, toteż wolny pan nie uzyskał sesji ani wotum w ogólnośląskich zgromadzeniach 

stanowych, mimo potwierdzenia przywileju przez Macieja II w 1616 roku. Państwo to zostało 

uznane dopiero w 1697 roku. 

Państwo bytomskie, które od 1600 roku zaliczało się do państw mniejszych, uzyskało 

na mocy przywileju cesarza Leopolda I Habsburga status wolnego państwa, co miało miejsce 

w 1697 roku. Wolnym panem, pod warunkiem przejścia na katolicyzm, został Leon 

Ferdynand Henckel von Donnersmarck. Otrzymał on prawo zasiadania w Sejmie Śląskim, ale 

tylko wymiennie z hrabią Schönaich. W skład państwa bytomskiego wchodziły trzy miasta: 

Bytom, Miasteczko Śląskie i Tarnowskie Góry oraz 65 wsi.  

 

 

 
 

11 M. Ptak, Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa pszczyńskiego (1517-1742)., w: „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”. Prawo CCXL, 1994, s. 105. 
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Aleksandra Sobańska 

Zamek w Pszczynie 

 

Zamek w Pszczynie – współcześnie Muzeum Zamkowe, stanowiące jedno z najbardziej 

reprezentatywnych miejsc dla powiatu pszczyńskiego. W ciągu ponad sześciuset lat 

rezydencja przeszła liczne przebudowy oraz przeobrażenia architektoniczne. Zmienił się 

również jej charakter: początkowo był obronny, później pełnił funkcję siedziby książęcych 

rodów, współcześnie znajduje się w nim muzeum. Przeprowadzone badania murów 

ceglanych, analiza i porównanie z wykopaliskami 1969 roku oraz prace Alojzego Obornego 

(1972 r.) pozwalają na określenie poszczególnych faz budowy1. 

 

1. Początki 

 

Zamek w Pszczynie od strony parku zamkowego 

Nie sposób określić dokładnego czasu powstania zamku w Pszczynie – z pewnością 

można stwierdzić, że „udokumentowane początki zamku sięgają drugiej połowy XIV wieku” 

 

1 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta i regionu. Przewodnik po muzeum, Pszczyna 1974, s.39. 



– po raz pierwszy został wspomniany w 1375 r.2 Podczas panowania Heleny Korybutówny 

(1424-1449) w miejscu współczesnego zamku stały równolegle do siebie dwa połączone 

budynki tworzące zabudowanie połączenie murów oraz dwóch wież od strony południowej, 

dodatkowo chronione fosą3. Przypuszcza się, że to właśnie bratanica króla Polski Władysława 

Jagiełły, Helena, rozbudowała „dawną kasztelanię na murowany, gotycki zamek obronny”4. 

Obecnie w podziemiach znajdują się fragmenty murów5 z tamtego okresu (w tym 

prawdopodobnie części fundamentów strażnicy)6. 

 

2. Pod władaniem Turzonów i Promnitzów 

 

W 1517 roku pszczyńskie posiadłości zostały sprzedane możnowładcy węgierskiemu 

Aleksemu Turzonowi7. Władzę przejęła rodzina Turzonów: utworzone zostało Wolne 

Państwo Stanowe ze stolicą w Pszczynie8. W roku 1548 państwo przeszło pod władanie 

Baltazara Promnitza, wrocławskiego biskupa9 i pozostało w rękach Promnitzów przez ponad 

sto następnych lat. Podczas ich panowania „nastąpiło przekształcenie gotyckiej budowli 

obronnej w reprezentatywną rezydencję renesansową. Prace zapewne zapoczątkował, tuż 

przed swą śmiercią w 1562, Baltazar Promnic, a kontynuowali Stanisław Promnic (1562-

1568) i być może Karol Promnic (1568-1591)”10. Pierwsze wiadomości na temat 

renesansowej przebudowy można odszukać w (opracowanym na zamówienie Zygfryda II 

Młodszego Promnitza) w urbariuszu pochodzącym z 1629 roku11. Na słynnej mapie Andreasa 

Hindenberga z 1636 roku znajduje się „pierwsze znane nam graficzne przedstawienie zamku 

w Pszczynie”12. Informacje zamieszczone w obu dokumentach pozwalają na opisanie zamku 

 

2 J. Sperka, Pszczyna i ziemia pszczyńska – dzieje polityczne do 1517 r., w: Pszczyna - monografia 
historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, t. 1, Pszczyna2014, s. 134. 
3 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s.39. 
4 Zob. G. Sztoler, Pszczyna. Studia nad przestrzenią miejską do połowy XVI wieku, Pszczyna 2014, s. 
31. 
5 Zob. H. Nocoń, K. Pławecka, Z. Szołdra, Dziedzictwo historyczno – kulturowe ziemi pszczyńskiej. 
Podróż przez cztery pory roku, Pszczyna 2013, s. 49. 
6 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 40. 
7 Zob. Górny Śląsk, red. K. Popiołek i in., Poznań 1959, s. 485. 
8 Zob. M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. 
Sperka, t. 2, s. 62. 
9 Zob.  Górny Śląsk, red. K. Popiołek i in. …, s. 485. 
10 M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. 
Sperka, t. 2, s. 62. 
11 Zob. M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. 
Sperka, t. 2, s. 63. 
12 M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. 
Sperka, t. 2, s. 64. 



po przebudowie renesansowej jako zachwycającej piętrowej budowli umieszczonej na planie 

nieregularnego czworoboku z trzema skrzydłami, w których rozmieszczonych było wiele 

pokoi (w tym wspaniała sala taneczna). Według wspomnianych źródeł, na zewnątrz 

znajdował się wewnętrzny dziedziniec z krużgankami, budynek przed zamkiem wraz z 

mostem; a pod zamkiem umieszczone były „murowana słodownia, browar  i piekarnia, oraz 

kilka stajen […] mieszkania dla służby i młyn zamkowy, dom halterzy”13. 

Niestety, rezydencja w formie renesansowego pałacu nie utrzymała się długo – nie 

oszczędziła jej bowiem wojna trzydziestoletnia, a końcem marca 1679 roku znaczna jej część 

została zniszczona podczas pożaru Pszczyny14. 

Rok później rozpoczął się trwający dziewięć lat proces naprawy – oprócz 

„parawanowego skrzydła północnego z wewnętrzną galerią kolumnową”15 powstały nowe 

zabudowania gospodarcze (końcem XVII stulecia zbudowano oficynę, która spełniała rolę 

mieszkań dla służby oraz stajni)16 – a Brama Wybrańców, będąca nową siedzibą zamkowej 

straży, zastąpiła budynek przed fosą. Prace wykonawcze dokonywane były pod nadzorem 

Consilusa (Conseliusa) Miliusa17. 

 

3. Zamek barokowy 

 

Następną całościową przebudowę – która miała miejsce około 250 lat temu – 

poprzedziło zastąpienie łączącej obie części zamku galerii nowym fragmentem gmachu, 

dobudowanym w części środkowej, oraz wymianą wieży zegarowej (1734 r.)18. Trzy lata 

później wybuchnął pożar, który pochłonął starszą i nowszą konstrukcję. Należało zatem 

zamek odbudować – proces renowacji trwał od 1738 do 1768 roku i nadzorował go nadworny 

architekt Promnitzów, Chrystian Jahnez Żarów k. Żagania19. Intensyfikacja prac 

restauratorskich nastąpiła w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XVIII wieku, gdy Wolnym 

Państwem zaczął władać Fryderyk Erdmann Anhalt-Kötthen. Za przebudowę odpowiadał 

wówczas Michał Clement ze Strzelnik20. 

 

13 I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 41. 
14 Zob.  Tamże, s. 42. 
15 Tamże, s. 43. 
16 Zob. Tamże, s. 23. 
17 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 22. 
18 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 43. 
19 Zob. Tamże, s. 44. 
20 Zob. Tamże, s. 44. 



Tym sposobem w drugiej połowie XVIII wieku podczas barokowej przebudowy 

utworzono park, obejmujący 84 ha21 oraz „»ogród zimowy«, czyli przeszkloną oranżerię”22, 

powtórnie zbudowano środkowe (północne) skrzydło, dobudowano drugie piętro zamku oraz 

arkadowe ściany23. Maciej Kluss opisuje zamek w Pszczynie po barokowej przebudowie w 

następujący sposób:  

 

W wyniku szeroko zakrojonych i ciągnących się latami prac powstał monumentalny, 
trójskrzydłowy, dwupiętrowy zamek barokowy, założony na planie podkowy, z 
północnym skrzydłem środkowym, otwierającym się na park i skrzydłami bocznymi 
zwróconymi na południe, w stronę miasta. Wysoki parter pokryty był boniowaniem 
oświetlenie światłem słonecznym gwarantowały duże prostokątne okna.24 

 

Warto dodać, że pałacowym wnętrzom elegancji dodawały ozdobne, rokokowe dekoracje, w 

tym: opaski z motywem klucza, ozdobne ornamenty, wykwintne porcelany tudzież 

marmurowe kominki oraz schody czy też żyrandole z kryształami25. 

Na podstawie projektu Karla Langhansa w 1792 r. w Porębie powstała Bażantarnia, 

wzniesiono również (zaprojektowaną przez nadwornego architekta rodu Wilhelma Puscha) 

jeszcze inną reprezentacyjną budowlę - klasycystyczną Ludwikówkę. Wykonano również 

mniej znaczące prace: w drugiej połowie XIX wieku: przekształcono zamkową oficynę26, 

zbudowano stajnie książęce oraz powozownię (utrzymaną w neoromańskim stylu)27, przy 

trzech stronach zamku powstały tarasy28. Rozbudowano ogród według założeń stylu  

francuskiego i projektu z Andrele Notre’a29. 

 

4. XIX-wieczne przeobrażenia 

 

Ignacy Płazak podzielił przebudowę rezydencji w XIX wieku na trzy fazy. Pierwsza – 

w jej obręb wchodzą również prace wykonawcze z końca poprzedniego stulecia – 

obejmowała działania budowlane takie jak: wzniesienie na terenach podległych zamkowi 

wspomnianej Bażantarni oraz Ludwikówki, zbudowanie wozowni (1784 r.) i budynku teatru. 

 

21 Zob. Tamże, s. 24-25. 
22 Tamże, s. 44. 
23 Zob. Tamże, s. 44. 
24 Tamże, s. 44. 
25 Zob.  Tamże, s. 45. 
26 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 23. 
27 Zob. Tamże. 
28 Zob. Tamże, s. 25. 
29 Zob. Tamże. 



We wnętrzu przeprowadzono czynności restauratorskie, np. podział sali teatralnej na mniejsze 

komnaty: „z tajnym przejściem, garderoba, salonik chiński, przedpokój i salon klasyczny”30. 

 

Zamek w Pszczynie od strony parku zamkowego 

Drugą fazę Płazak wydziela rok po przekazaniu pszczyńskich dóbr przedstawicielowi 

rodu Hochbergów  – Hansowi Heinrichowi X, hrabiemu von Hochberg, a następnie jego 

potomkowi Hansowi Heinrichowi XI (1833-1907). Zainicjowano wówczas czynności mające 

na celu wzmocnienie murów oraz legarów, dobudowano tarasy oraz wykonano prace 

wewnętrzne takie jak malowanie czy tapetowanie31. 

Ostatnia, trwająca pięć lat przebudowa miała miejsce w połowie lat 70. XIX stulecia. 

Została wykonana według projektu Aleksandra Hipolita Destauilleura32 i  „polegała ona na 

dobudowaniu do korpusu środkowego od strony południowej (pomiędzy skrzydłami 

bocznymi) monumentalnego dwupiętrowego westybulu mieszczącego reprezentacyjne schody 

oraz wielkiej dwukondygnacyjnej sali zwierciadlanej na piętrze, nakrytej pozornym 

 

30 Tamże, s. 47. 
31 Zob. Tamże, s. 47. 
32 Zob. M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. 
Sperka, t. 2, s. 69. 



sklepieniem”33. Na wspaniałej Sali jadalnej mieściły się trzydzieści dwa krzesła oraz ogromny 

stół – ich odbicie można było dostrzec w dwóch lustrach (o powierzchni 14 m2)34. Zadbano 

również o wygląd zewnętrzny zamku: zmieniono elewację na cokołach znajdujących się od 

strony wejścia głównego, zamontowano dwie masywne figury lwów35. 

 

5. Zamek pod rządami Hochbergów 

 

Nie sposób nie docenić roli, jaką odegrała rodzina Hochbergów. Dzięki Hansowi 

Heinrichowi XI oraz Janowi Henrykowi XV Hochbergowi, księciu von Pless, w rezydencji 

przebywali najznamienitsi politycy XX wieku, zaś losy żony Jana, charyzmatycznej Marii 

Theresy Olivii Cornwallis-West, księżnej von Pless, nazywanej Daisy, śledziły wszystkie 

ówczesne gazety. 

Dzięki Hochbergom na dworze gościły wybitne postacie sceny politycznej. Warto 

wspomnieć o planach przyjazdu Alfonsa XIII36 czy Winstona Churchilla37. Szczególny okres 

w historii pszczyńskiej rezydencji stanowił czas I wojny światowej, bowiem jesienią w 1914 

r. założono w mieście kwaterę główną wojsk niemieckich, w której na co dzień aż do lutego 

1917 r. przebywał niemiecki cesarz Wilhelm II wraz z feldmarszałkiem Paulem 

Hindenburgiem38. Zamek wówczas gościł m.in. cesarzową, króla oraz następcę tronu 

Bułgarii, zwierzchnika tureckich wojsk Envera Paszę39, słynnych oficerów takich jak Max 

Immelmann, Oswald Boelcke i Mafred von Richthofen40. Dzięki temu, że na zamku 

przebywali wybitni „głównodowodzący wojsk tureckich, monarchowie federacyjnego 

cesarstwa niemieckiego, politycy, dowódcy zgrupowań wojskowych i wyróżniający się 

oficerowie”41 miasto zyskało tytuł „Mały Berlin”42. 

 
 

33 I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 47. 
34 Zob. M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. 
Sperka, t. 2, s. 86-87. 
35 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta i …, s. 47. 
36 Zob. Lepiej przemilczeć: prywatne pamiętniki księżnej Daisy von Pless z lat 1895-1914, Wałbrzych 
2013, s. 355. 
37 Zob. A. Konieczny, Sekrety Białej Damy, Katowice 1989, s. 145. 
38 Zob.  M. Kluss, Od zamku do muzeum, w: Pszczyna - monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, 
J. Sperka, t. 2, s. 101. 
39 Zob. A. Konieczny, Sekrety Białej…, s. 89. 
40 Zob. Z. Orlik, Pour le Mérite – najwyższe odznaczenia dla asów lotnictwa niemieckiego wręczane w 
Pszczynie, w: Opowieści ziemi pszczyńskiej. Ludzie, rzeczy, zdarzenia, Tychy 2009, s. 33. 
41 Tamże. 
42 Z. Orlik, Gmach owiany wichrami historii, w: Opowieści ziemi pszczyńskiej. Ludzie, rzeczy, 
zdarzenia, Tychy 2009, s. 211. 



6. Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa 

 

W latach trzydziestych dwudziestego wieku Hochbergowie musieli „podporządkować 

się decyzji Sądu Grodzkiego w Pszczynie, który 27 sierpnia ustanowił nad majątkami 

należącymi do pańskiej rodziny zarząd przymusowy”43. W 1936 r. zbudowano w  

przyzamkowym parku nową nekropolię – w której spoczęli m.in. głowa rodu, książę Hans 

Heinrich XV44, oraz hrabia Bolko45. Po wybuchu wojny członkowie rodziny Hochbergów 

kilka razy pojawiali się na zamku, pertraktowali z niemieckimi lokalnymi władzami, jednakże 

do Pszczyny nie wrócili46. 

W 1945 roku, w momencie wkroczenia Armii Czerwonej zamek pozostał, jak 

zapisano w raporcie kapitana Stanisława Mrowczyka, „nie uszkodzony, zdemolowany jedynie 

przez żołnierzy. Na razie nie zajęty. Stawiam wniosek, aby zamek wraz z parkiem zająć na 

muzeum i nie pozwalam kwaterować w nim oddziałom wojskowym”47. Rezydencję 

tymczasowo przekształcono na szpital, natomiast 9 maja 1946 roku otworzono w nim – 

początkowo dość ubogie, zajmujące jedynie piętro –  muzeum.  Warto dodać, że bezpośrednio 

po wojnie, gdy w zastanawiano się nad miejscem, do którego należy przewieźć słynną 

Panoramę Racławicką, projekt umieszczenia jej na terenie pszczyńskiej posiadłości był jedną 

z ciekawszych propozycji – „Wstępnie ustalono, że rotundę wzniesie się w parku 

pałacowym”48. Jego realizacja nie doszła jednak do skutku.   

 

7. Współcześnie 

 

W ciągu ostatnich dekad XX wieku wykonano drobne prace konserwatorskie oraz 

budowlane: w latach 1970-1971 przeprowadzona została przebudowa ujeżdżalni – w jej 

miejscu powstała hala sportowa49, w latach dziewięćdziesiątych zaczęto prowadzić działania 

na rzecz odtworzenia faktycznego wyglądu wnętrz z okresu panowania Hochbergów50. Za 

 

43 Zob. Tamże, s. 122. 
44 Zob. Tamże, s. 138. 
45 Zob. R. Botor-Pławecka, Stąd w świat. Rozmowy ze sławnymi osobami z Pszczyny i okolic, Tychy 
2013, s. 15-16. 
46 Zob. A. Konieczny, Sekrety Białej…, s. 143-144. 
47 Z. Orlik, Pierwsze miesiące w Pszczynie po wkroczeniu Armii Czerwonej, w: Opowieści ziemi 
pszczyńskiej. Ludzie, rzeczy, zdarzenia, Tychy 2009, s. 275. 
48 Z. Orlik, Jak Pszczyniacy zabiegali o Panoramę Racławicką, w: Opowieści ziemi pszczyńskiej. 
Ludzie, rzeczy, zdarzenia, Tychy 2009, s. 301. 
49 Zob. I. Płazak, Pszczyna. Zabytki miasta …, s. 23. 
50 Zob. R. Ścierska i in., Pszczyna wczoraj …, s. 13. 



wkład włożony w rekonstrukcję zamkowych komnat z tamtych czasów Muzeum w 1995 roku 

otrzymało nagrodę organizacji Europa Nostra, uzasadnioną na honorowym dyplomie słowami  

"Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych 

historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku". Współcześnie około 

osiemdziesiąt procent przedmiotów znajdujących się w zamku pochodzi z końca XIX- 

stulecia. 

 

Rzeźba lwa strzegącego wejścia do zamku 

Należy podkreślić rolę pracowników i dyrekcji Muzeum Zamkowego, dbających o 

popularyzację wiedzy o pszczyńskiej rezydencji tudzież jej niegdysiejszych szlachetnych 

mieszkańcach – w 2000 roku w Bramie Wybrańców otwarto Biuro Informacji Turystycznej51, 

od dwudziestu sześciu lat w zamku co roku odbywają się koncerty pod nazwą „Wieczory u 

Telemanna”52, przeprowadzane są rozmaite działania promujące pszczyńskie dziedzictwo, np. 

włączenie się w ogólnopolską akcje Noc Muzeum. 

 

 

 

51 Zob.  Pszczyna monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Sperka…, s. 657. 
52 Zob. H. Nocoń, K. Pławecka, Z. Szołdra, Dziedzictwo historyczno – …, s. 30. 
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prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała 

Zlewnia Przemszy 

 

Przemsza jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w okolicach 

Oświęcimia. Przemsza powstaje z połączenia Czarnej Przemszy i Białej Przemszy w 23,8 km 

jej biegu i odwadnia zlewnię o powierzchni 2125,5 km2 (środkowo-wschodnią część 

województwa śląskiego i zachodni skrawek województwa małopolskiego)1. Pod względem 

fizycznogeograficznym Przemsza drenuje częściowo obszar Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej oraz w niewielkiej części Kotliny Oświęcimskiej. W 

granicach województwa śląskiego znajduje się ok. 1500 km2 dorzecza Przemszy, tj. ok. 

70,5% jego powierzchni całkowitej. 

W kształtowaniu stosunków wodnych w dorzeczu Przemszy największą rolę odegrała 

przeszłość geologiczno-geomorfologiczna obszaru2. Warunki wodne dorzecza Przemszy 

kształtowały się w czasie wielu tysięcy lat, ale w sposób szczególny zaznaczył się okres 

ostatnich kilku wieków, w którym nastąpiły zmiany antropogeniczne wód powierzchniowych 

i podziemnych. Występowanie wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Przemszy 

warunkują utwory czwartorzędowe i starsze m.in. jurajskie, triasowe, karbońskie, permskie. 

Warunki wodne dorzecza Przemszy zależą także od zasilania opadami atmosferycznymi oraz 

strat spowodowanych parowaniem. Te naturalne uwarunkowania w ostatnich wiekach, a 

zwłaszcza ostatnich kilkudziesięciu latach, uległy zaburzeniu z powodu antropopresji3, której 

przejawem są: regulacja rzek, budowa zbiorników wodnych, przerzuty wody, zmiany jakości 

wód, itp. 

 

1. Wody powierzchniowe 

 

1.1. Układ sieci rzecznej 

 

Przemsza powstaje z połączenia Czarnej i Białej Przemszy na pograniczu Sosnowca i 

Mysłowic (rys. 1). Ciekiem źródłowym Przemszy jest Czarna Przemsza – rzeka ze źródłami 

na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej przepływająca w biegu środkowym i dolnym przez 
 

1 Podział hydrograficzny Polski, Warszawa 1983, s. 312. 
2 A.T. Jankowski, Geneza współczesnej sieci dolinno-rzecznej na obszarze Polski, w: Rzeki. Kultura – 
Cywilizacja – Historia. Tom 3, red. J. Kołtuniak, Katowice 1994, s. 135-156. 
3 S. Czaja, Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji 
katowickiej), Katowice 1999, s. 23-158. 



Wyżynę Śląską, której ważniejszymi dopływami są lewostronne: Mitręga, Trzebyczka, 

Pogoriai prawostronne: Pagor Brynica BolinaBiała Przemsza wypływa na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej, w biegu środkowym i dolnym przepływa przez Wyżynę Śląską, 

a ważniejszymi ciekami zasilającymi tę rzekę są prawobrzeżne: Centuria Strumień 

Błędowskii Bobrekoraz lewobrzeżne: Biała Sztoła i Kozi Bród 

 

Rys. 1. Dorzecze Przemszy: 1 – dział wodny I rzędu, 2 – dział wodny II rzędu, 3 – dział wodny 
niepewny, 4 – brama w dziale wodnym, 5 – granice województw, 6 – cieki powierzchniowe, 7 – 

zbiorniki wodne. 

Czarna Przemsza o długości 87,6 km, posiada dorzecze o powierzchni 1045,5 km2 i 

jest uważana za ciek źródłowy Przemszy4. Źródła Czarnej Przemszy biją na zboczu doliny 

rozcinającej kuestę w Bzowie5 na wysokości 437 m n.p.m.6. Początkowo odwadnia zlewnię o 

deniwelacjach 80-120 metrów, później płynie wykształconą doliną o wysokości zboczy 15-20 

metrów. W okolicach zbiornika Przeczyce wpływa na obszar zbudowany z utworów 

triasowych i dalej na tereny występowania piaszczystych osadów zalegających na osadach 
 

4 Podział hydrograficzny Polski, Warszawa 1983, s. 305, 312. 
5 Tamże. 
6 E. Bukowska, Współczesne zmiany koryt rzecznych w dorzeczu Przemszy, w: „Geographia. Studia 
et dissertationes” t. 6, Katowice 1982, s. 15-33. 



triasowych i karbońskich7. Kierunki przepływu rzeki w górnym biegu nawiązują do przebiegu 

wschód-zachód i północ-południe od okolic zbiornika Przeczyce do połączenia z Białą 

Przemszą w okolicach Sosnowca i Mysłowic (fot. 1). Ważniejszymi dopływami Czarnej 

Przemszy są: Mitręga, Trzebyczka, Pogoria, Brynica. Na Czarnej Przemszy poniżej Siewierz 

w 1964 roku oddano do użytku sztuczne jezioro z zaporą w miejscowości Przeczyce (tj. w 

53,6 km biegu rzeki), którego powierzchnia i pojemność maksymalna wynosi odpowiednio 

ok. 5 km2 i 20,7 hm3 8. Inny, znacznie większy zbiornik antropogeniczny o pojemności ok. 51 

hm3, znajduje się dolnej części dorzecza Czarnej Przemszy wzdłuż jej lewego brzegu od 

okolic Wojkowic Kościelnych po Dąbrowę Górniczą – został utworzy w wyrobisku piasku 

podsadzkowego w 2005 roku i jest nazywany zbiornikiem Kuźnica Warężyńska (zwyczajowo 

Pogorią IV). 

 

Fot. 1. Czarna Przemsza w Sosnowcu (fot. M. Rzętała) 

Mitręga to ciek ze źródłami położonymi w obniżeniu pośród jurajskich wzniesień w 

okolicach Rokitna Szlacheckiego i Niegowonic, który odwadnia zlewnię o powierzchni ok. 80 

 

7 Podział hydrograficzny Polski…, s. 306. 
8 J. Kocyan, Zbiornik w Przeczycach, Warszawa 1969. 



km2 i uchodzi do zbiornika Przeczyce. Zlewnia o wysokości bezwzględnej do 430 m n.p.m. i 

deniwelacjach 80-90 metrów jest zalesiona i użytkowana rolniczo9.  

 

Fot. 2. Biała Przemsza w Błędowie (fot. M. Rzętała) 

Trzebyczka jest lewobrzeżnym dopływem Czarnej Przemszy uchodzącym do niej – po 

uregulowaniu i przełożeniu koryta w dolnym biegu10 – w okolicach Wojkowic Kościelnych. 

Powierzchnia zlewni Trzebyczki wynosi około 41 km2. W górnym biegu Trzebyczka ma 

charakter okresowy z powodu drenażu wód powierzchniowych przez ujęcia wód 

podziemnych, a stały odpływ tego cieku zapewniają wydajne wywierzyska korytowe i 

przykorytowe w okolicach Ząbkowic, gdzie występują także mokradła i małe zbiorniki 

wodne11. 

Również lewobrzeżnym dopływem Czarnej Przemszy jest Pogoria – ciek o długości 

około 10 km, który wypływa z niewielkich sztucznych zbiorników wodnych na terenach 

 

9 Podział hydrograficzny Polski…, s. 305. 
10 W. Smolarek, Ocena kształtowania się odpływu w zlewni Trzebyczki (Wyżyna Śląska), w: „Z 
badań nad wpływem antropopresji na środowisko” t. 6 (2005), s. 92. 
11 M. Rzętała, Wody powierzchniowe i podziemne, w: Dąbrowa Górnicza. Monografia. Tom 1. 
Środowisko przyrodniczo-geograficzne, red. A. J. Wójcik, W. Krawczyński, Dąbrowa Górnicza 2016, 
s. 209-210. 



przemysłowych w Dąbrowie Górniczej12. Zlewnia Pogorii ma powierzchnię 42,7 km2. W 

środkowej części zlewni Pogoria przepływa przez trzy poeksploatacyjne zbiorniki wodne. Są 

to kaskadowo rozmieszczone jeziora poeksploatacyjne: Pogoria III (208 ha, 12 hm3), Pogoria 

I (75 ha), Pogoria II (26 ha). Na terenie zlewni Pogorii znajduje się również zbiornik Łosień o 

typowo przemysłowym znaczeniu13. 

Rzeka Brynica o długości 54,9 km i zlewni o powierzchni 482,7 km2 wypływa na 

wysokości 340 m n.p.m. u podstawy triasowych wzniesień14. Do zbiornika Kozłowa Góra 

płynie podmokłą doliną, a poniżej zbiornika wpływa na obszar eksploatacji górniczej, gdzie 

pod czwartorzędowymi osadami znajdują się utwory triasowe i karbońskie. Brynica wzdłuż 

biegu źródeł do ujścia przyjmuje wiele dopływów, z których największe to: Trzonia, Potok 

Ożarowicki, Potok spod Nakła, Rów Świerklaniecki, Szarlejka, Jaworznik (z kilkoma 

zbiornikami poeksploatacyjnymi Rogoźnik), Rów Michałkowicki i Rawa. W środkowym 

biegu Brynicy w latach 30. XX wieku wybudowano zbiornik zaporowy o nazwie Kozłowa 

Góra, którego pojemność maksymalna osiąga 15,3 hm3 przy powierzchni maksymalnej 5,9 

km2 15. 

Rawa to ciek odwaniający silnie uprzemysłowione i zurbanizowane tereny 

górnośląskich miast np. Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Chorzowa, Katowic. Dawniej był to 

ciek o długości 18,5 km, który wypływał ze Stawu Marcin. Obecnie Rawa jest ciekiem 

skanalizowanym i przykrytym na wielu odcinkach, wypływa na powierzchnię na pograniczu 

Chorzowa i Katowic. Jednym z większych dopływów jest Potok Leśny, w którego dorzeczu 

występuje kilka zbiorników wodnych np. Milicyjny, Kąpielisko, Kajakowy, Łąka. 

Biała Przemsza to rzeka o wyżynnym charakterze (fot. 2). Posiada ona długość 63,9 

km i powierzchnię dorzecza 876,6 km2, którego górna cześć znajduje się na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej, a środkowa i dolna na Wyżynie Śląskiej16. Białą Przemsza 

bierze swój początek z podmokłości w okolicach Wolbromia na wysokości ok. 376 m n.p.m. i 

płynie głównie z północnego-wschodu na południowy-zachód, przy czym na swej drodze 

kilkakrotnie zmienia kierunek na typowo równoleżnikowy bądź południkowy17. Biała 

 

12 S. Kosakowski, Charakterystyka oraz ocena zmian ilościowo-jakościowych powierzchniowej sieci 
hydrograficznej na obszarze miasta Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec 1999, s. 53. 
13 A. Jaguś, M. Rzętała, Znaczenie zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu (na przykładzie 
kaskady jezior Pogorii), Bielsko-Biała – Sosnowiec 2008, s. 25. 
14 Podział hydrograficzny Polski…, s. 307. 
15 A. Jaguś, M. Rzętała, Zbiornik Kozłowa Góra. Funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki 
geograficznej i limnologicznej, Warszawa 2003. 
16 Podział hydrograficzny Polski…, s. 309-312. 
17 M. Rzętała, R. Machowski, Dorzecze Wisły, w: Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 2 (2015), 
http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Dorzecze¬¬¬_Wisly 



Przemsza płynie przeważnie rozlewiskowo tworząc odnogi, meandry, moczary w dolinie 

głębokości 8-12 metrów i szerokości 200-300 metrów18. Rzeka posiada wiele dopływów. Do 

większych zalicza się lewobrzeżne: Białą, Sztołę i Kozi Bród oraz prawobrzeżne: Centurię, 

Strumień Błędowski i Bobrek19. Biała płynie malowniczą doliną lecz jest rzeką o 

antropogenicznie zmienionych warunkach odpływu. Podobnie Sztoła o zlewni w przewadze 

zalesionej, słynie z występowania umownie czystych wód, jednak w dolnym biegu posiada 

antropogenicznie zmienione warunki odpływu (zrzuty wody z odwodnienia złóż rud cynku i 

ołowiu). Strumień Błędowski ma źródła między Łęką i Niegowonicami i zlewnią o 

charakterze głównie rolniczym. Zlewnią o typowo miejsko-przemysłowym typie użytkowania 

ma Bobrek, który jest przykładem cieku silnie zmienionego antropogenicznie, ze źródłami w 

utworach triasowych w Zakawiu, zdominowanych zrzutami ścieków przemysłowych. 

Po połączeniu Czarnej i Białej Przemszy rzeka przyjmuje nazwę Przemsza. Do ujścia 

Wisły w okolicach miejscowości Gorzów rzeka jest zasilana wodami kilku niewielkich 

dopływów, z których najważniejsze to: Żelazna Woda, Byczynka, Kanał Matylda20. Cieki te 

są krótkie, tylko nieliczne mają naturalny charakter, często mają cechy uregulowanych 

strumieni, inne rowów melioracyjnych lub niewielkich kanałów. W wyrobisku 

poeksploatacyjnym na prawym brzegu Przemszy w latach 70. XX wieku, utworzono zbiornik 

Dziećkowice o pojemności 52,8 hm3 i powierzchni 7,3 km2, który wypełniają wody 

przerzucane z beskidzkich dopływów Wisły21. 

 

1.2. Stany wody i przepływy 

 

Cieki w dorzeczu Przemszy są odmienne pod względem zasobności w wodę, co 

skutkuje zróżnicowaniem stanów wody i przepływów (tab.1). Wynikają one ze zmienności 

warunków przyrodniczych oraz uwarunkowań antropogenicznych. Średnie roczne stany wody 

wahają się w zakresie od kilkudziesięciu centymetrów do około 250 cm, przy czym amplitudy 

wahań stanów wody w wieloleciu kształtują się od około 100 cm do około 220 cm.  

 

 

 

18 A. Kleczkowski, Wody powierzchniowe i podziemne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, w: „Studia 
Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej” z. 1 (1972), s. 32. 
19 M. Rzętała, R. Machowski, Dorzecze Wisły… 
20 Podział hydrograficzny Polski…, s. 312. 
21 M. Bok, A. T. Jankowski, G. Michalski, M. Rzętała, Zbiornik Dziećkowice – charakterystyka 
fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym, Warszawa 2004, s. 1-72. 



Rzeka Poterunek 
wodowskazowy 

Kilometr 
biegu 
rzeki 

Powierz- 
chnia 

zlewni 

Przepływ średni 
SSQ 

Średnie stany wody (H śr.) 
i amplitudy wahań stanów 

wody (ΔH) 
[km] [km2] [lata] [m3/s] [lata] H śr. [cm] ΔH [cm] 

Czarna Przemsza Piwoń 63,9 154,5 1985-1990 0,81 - - - 
Mitręga Kuźnica Sulikowska 2,8 73,6 1985-1990 0,35 - - - 
Czarna Przemsza Przeczyce 52,2 302,6 1961-1990 2,12 1961-1986 51,7 220 
Pogoria Dąbrowa Górnica 0,8 37,3 1961-1990 1,26 1961-1986 116,0 99 
Czarna Przemsza Będzin 36,2 487,0 1961-1989 3,52 1961-1986 76,2 142 
Czarna Przemsza Radocha 27,8 520,0 1961-1990 4,54 1961-1986 58,4 108 
Brynica Brynica 35,5 98,2 1961-1990 0,57 1961-1984 102,2 168 
Brynica Namiarki 22,6 217,0 1961-1990 0,40 1962-1986 162,6 130 
Brynica Czeladź 7,8 364,0 1961-1990 1,78 1962-1986 185,5 141 
Brynica Sosnowiec 2,4 390,0 1961-1989 2,68 1961-1986 157,7 90 
Brynica Szabelnia 0,1 483,0 1961-1990 5,59 1961-1986 48,5 120 
Rawa Szopienice 2,0 87,9 1961-1990 2,85 1961-1986 181,8 145 
Biała Przemsza Golczowice 46,9 214,4 1961-1970 1,57 - - - 
Biała Przemsza Błędów 35,0 300,0 1961-1989 2,09 1962-1985 86,5 124 
Biała Przemsza Sławków 23,8 408,0 1961-1990 4,09 1962-1985 244,0 176 
Biała Przemsza Maczki 10,4 626,0 1961-1990 5,58 1962-1985 65,0 154 
Biała Przemsza Niwka 0,8 876,0 1961-1990 7,77 1961-1986 234,3 127 
Bobrek Niwka 52,2 299,0 1961-1990 2,12 - - - 
Przemsza Jeleń 13,0 1996,0 1961-1990 20,05 1975-1987 227,6 146 

Tabela 1. Średnie roczne przepływy i średnie roczne stany wody o amplitudy wahań stanów wody 
w wybranych latach hydrologicznych w dorzeczu Przemszy (opracowanie własne na podstawie 

danych IMiGW w Katowicach). 

Średnie roczne przepływy w rzekach dorzecza Przemszy wynoszą maksymalnie około 

20 m3/s w dolnej części dorzecza, a najniższe są w obszarach źródłowych. Zasadniczo 

wzrastają one wraz z biegiem cieków od źródeł do ujścia, co jest konsekwencją przyjmowania 

przez nie licznych dopływów, a także antropogenizacji stosunków wodnych. Antropogeniczne 

zmiany stosunków wodnych polegają nie tylko na zmianach układu sieci hydrograficznej oraz 

jakości wód ale objawiają się udziałem w odpływie wód pochodzących z drenażu górniczego 

w zlewni, ścieków (bytowych, przemysłowych i komunalnych), a nawet wód pochodzących 

spoza zlewni. Zwiększają one wydatnie stany wody i przepływy cieków w dorzeczu Przemszy 

(zwłaszcza w dolnej jego części) 

 

1.3. Stan jakościowy wód 

 

Pierwotny stan jakościowy wód w dorzeczu Przemszy uległ daleko idącym zmianom z 

powodu naturalnych i antropogenicznych zmian warunków środowiska przyrodniczego. 

Konsekwencją zróżnicowania jakościowego wód powierzchniowych jest zatem występowanie 

warunków hydrochemicznych określanych mianem od quasi-naturalnych z wodami umownie 

czystymi, po silnie zanieczyszczone wody nie odpowiadające standardom jakościowym wód 

powierzchniowych22. Wody umownie dobrej jakości występują w źródłowych odcinkach 

 

22 M. Rzętała, R. Machowski, Dorzecze Wisły… 



Czarnej i Białej Przemszy oraz ich niektórych dopływów (np. Brynicy, Trzebyczki) lub 

całych zlewni dopływów (np. Centurii). Zazwyczaj są to wody rzek bazujących na krasowym 

zasilaniu lub drenażu niezanieczyszczonych wód podziemnych z utworów polodowcowych. 

Pod względem jakościowym kontrastują z nimi wody cieków odwadniających tereny 

uprzemysłowione (np. Bobrek z Rakówką), zurbanizowane (np. Pogoria w dolnym biegu) lub 

tereny miejsko-przemysłowe (np. Brynica w dolnym biegu, Rawa, Przemsza), w których 

obecne są praktycznie wszystkie rodzaje zanieczyszczeń. Na terenach rolniczych w dorzeczu 

Przemszy stwierdza się podwyższoną zawartość substancji biogennych skutkujących 

rozwojem procesów eutrofizacyjnych (np. zlewnia Brynicy po zbiornik Kozłowa Góra, 

zlewania Czarnej Przemszy po zbiornik Przeczyce). Przede wszystkim stan jakościowy wód 

pozostaje pod wpływem przekształceń warunkowanych rozwojem rolnictwa (głównie w 

górnej części dorzecza) oraz przemysłu i urbanizacji (głównie w środkowej i dolnej cześć 

dorzecza), a także zanieczyszczeń generowanych na całym obszarze przez środki transportu. 

Użytkowanie terenu i wód powierzchniowych w dorzeczu Przemszy jest przyczyną 

stanu jakościowego środowiska wodnego odbiegającego od tła geochemicznego. Klasyfikacja 

jakości wód powierzchniowych z 2012 roku prowadzona w punktach pomiarowo-kontrolnych 

dorzecza Przemszy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

wskazuje na występowanie stanu ekologicznego wód od dobrego, przez umiarkowany i słaby 

do złego, a w przypadku stanu chemicznego wód ocena ta jest określona mianem poniżej 

stanu dobrego. 

 

2. Wody podziemne 

 

Dorzecze Przemszy w granicach województwa śląskiego należy do dwóch jednostek 

hydrogeologicznych śląsko-krakowskiego regionu hydrogeologicznego z subregionem triasu 

śląskiego (część północna i północno-wschodnia) oraz subregionem górnośląskim (część 

południowa i południowo-zachodnia)23. Występowanie wód podziemnych w dorzeczu 

Przemszy (w granicach województwa śląskiego) należy utożsamiać głównie z utworami: 

czwartorzędu, triasu i karbonu, a podrzędne znaczenie mają formacje innych okresów 

geologicznych. Z powodu niejednolitych uwarunkowań występowania wód podziemnych, ich 

zasoby ilościowe i jakościowe charakteryzuje duże zróżnicowanie przestrzenne i wertykalne. 

 

23 Atlas hydrogeologiczny Polski, 1:500000. Część 1. Systemy zwykłych wód podziemnych, red. B. 
Paczyński, Warszawa 1993; Atlas hydrogeologiczny Polski, 1:500000. Część 2. Zasoby, jakość i 
ochrona zwykłych wód podziemnych, red B. Paszyński, Warszawa 1995. 



Także z powodu antropopresji część wód podziemnych uległa zmianom ilościowo-

jakościowym. Dotyczy to zwłaszcza wód podziemnych na obszarze Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego24 oraz tzw. triasu śląsko-krakowskiego25, a także nadległych w stosunku do nich 

osadów czwartorzędowych26. 

Wody podziemne występujące w osadach czwartorzędu są utożsamiane przede 

wszystkim z kopalnym systemem dolin rzecznych Czarnej i Białej Przemszy, ale spotkać je 

można również w dolinach mniejszych dopływów ważniejszych cieków w całym dorzeczu. 

Wody te są intensywnie eksploatowane ujęciami studziennymi, ujęciami wodociągów i 

zakładów przemysłowych oraz indywidualnych odbiorców, a główny udział w ich zasilaniu 

mają opady atmosferyczne27. Wody podziemne w utworach triasowych rozlegle występują na 

północy i wschodzie dorzecza Przemszy. Zasilanie tego kompleksu wodonośnego odbywa się 

na całym jego obszarze przez infiltrujące wody opadowe w rejonie występowania wychodni 

wapieni i dolomitów lub przez utwory czwartorzędowe, a na wschodzie ma miejsce dopływ 

wód z utworów jurajskich i kredowych28. Pozostające w więzi hydraulicznej utwory serii 

węglanowej triasu i jury należą do najbogatszych w Polsce rezerwuarów wód podziemnych o 

wydajnościach otworów studziennych przekraczających 100 m3/h29. Wody podziemne w 

utworach młodszego paleozoiku są domeną południowo-zachodniej części dorzecza 

Przemszy, gdzie najczęściej występują na głębokości 250-300 metrów i głównie pod 

przykryciem utworów czwartorzędowych oraz triasowych, a ich alimentacja zależna jest od 

warunków przykrycia utworów karbońskich i przepuszczalności utworów je 

przykrywających30. 

W części dorzecza Przemszy znajdującej się w granicach województwa śląskiego 

wyróżnia się kilka obszarów o największych zasobach wodnych i parametrach 

hydrogeologicznych korzystnych ze względów użytkowych jako tzw. główne zbiorniki wód 

 

24 A. Różkowski, Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego, Katowice 2004, s. 1-174. 
25 A. Kowalczyk, Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu 
śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji, Katowice 2003, s. 1-196. 
26 Mapa chemizmu i jakości zwykłych wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego 
obrzeżenia, 1:100000, red. A. Różkowski, A. Chmura, Warszawa 1996; Mapa ognisk zanieczyszczeń 
wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, 1:100000, red. A. 
Różkowski, A. Siemiński, Warszawa 1995. 
27 S. Czaja, Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji…, s. 108. 
28 Tamże, s. 109. 
29 M. Baścik, W. Chełmicki, A. Korska, J. Pociask-Karteczka, J. Siwek: Źródła Wyżyny Krakowsko-
Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, Kraków 2001, s. 29. 
30 Mapa dynamiki zwykłych wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego 
obrzeżenia, 1:100000, red. A. Różkowski, A. Chmura, Warszawa 1996. 



podziemnych (GZWP). Należą do nich w całości lub części GZWP: Biskupi Bór, Dąbrowa 

Górnicza, Bytom, Lubliniec-Myszków, Chrzanów oraz Olkusz-Zawiercie31. 

Wielowiekowa działalność górnictwa podziemnego i odkrywkowego surowców 

mineralnych, spowodowała przekształcenia ilościowe wód podziemnych. Najważniejsze 

przejawy ilościowych zmian antropogenicznych tego rodzaju wód, to zmiany położenia 

zwierciadła wody spowodowane drenażem górniczym i utworzeniem zbiorczego leja 

depresji32, a co za tym idzie uszczuplenie ich zasobów33. 

Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych oznaczają także zubożenie zasobów 

umownie czystych wód podziemnych i postępującą degradację ich jakości. Stan jakościowy 

wód podziemnych w dorzeczu Przemszy odzwierciedlają klasyfikacje i wyniki ich badań 

prowadzone w punktach krajowej i regionalnej sieci monitoringu, stwierdzające niewiele wód 

bardzo dobrej jakości (klasa I) przy występowaniu wód dobrej jakości (klasa II), 

zadowalającej jakości (klasa III) oraz niezadowalającej jakości (klasa IV) i złej jakości (klasa 

V). 

 

3. Użytkowanie wód 

 

Wody w dorzeczu Przemszy posiadają znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz 

typowo gospodarcze. Znaczenie to na przestrzeni wieków ulegało zmianom wraz z ewolucją 

środowiska przyrodniczego i kształtowaniem krajobrazu (od pierwotnego i naturalnego do 

kulturowego, a nawet zdewastowanego). 

Ekosystemy wodne pełnią pod względem przyrodniczym ważną rolę (są miejscami 

lęgu i gniazdowania ptaków, kształtują mikroklimat i klimat lokalny, wpływają na procesy 

samooczyszczania wody), stanowiąc dynamiczny element krajobrazu kulturowego. Niektóre 

elementy środowiska wodnego w dorzeczu Przemszy objęte zostało różnego typu prawnymi 

formami ochrony przyrody. 

 

31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów 
dorzeczy i regionów wodnych. Dz.U. nr 126, poz. 878: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061260878. 
32 Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000. Arkusze: M-34-51-c (Siewierz), M-34-62-B (Chorzów), 
M-34-63-A (Katowice), M-34-63-B (Jaworzno) , Warszawa 2001; Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 
000. Arkusz M-34-52-C (Ogrodzieniec), Warszawa 2002; Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000. 
Arkusze: M-34-63-D (Tychy), M-34-63-C (Oświęcim), M-34-64-A (Olkusz), M-34-74-B (Pszczyna), 
Warszawa 2003. 
33 Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, 1:100000, red. A. Różkowski A., T. 
Rudzińska-Zapaśnik, M. Siemiński, Warszawa 1997. 



 

Rys. 2. Górnośląski system wodno-gospodarczy z obiektami służącymi przerzutom wód czystych: 1 - 
różnej rangi magistrale transportowe wody, 2 - dział wodny dorzecza Przemszy, 3 - ważniejsze 

miejscowości, 4 - ważniejsze zbiorniki wodne w systemie przerzutu wód czystych (1 - Pławniowice, 
2 - Dzierżno I i Dzierżno Małe, 3 - Kozłowa Góra, 4 - Przeczyce, 5 - Dziećkowice, 6 - Goczałkowice, 7 - 

Łąka, 8 - Rybnicki, 9 - Pogoria III, 10 - Łosień). 

Wszystkie rodzaje wód w dorzeczu Przemszy mają też typowe znaczenie społeczno-

gospodarcze i są ważnym elementem ukształtowanej przestrzeni o walorach 

wypoczynkowych, edukacyjnych i estetycznych34. 

Przede wszystkim, wody powierzchniowe płynące w dorzeczu Przemszy odegrały 

ważną rolę osadniczą. To nad brzegami rzek powstawały w wielu miejscach pierwsze osady 

dające początek późniejszym miastom, np. Czeladź, Będzin, Siewierz. Od dawna lokalne 

cieki (na całej długości lub odcinkami) miały znaczenie polityczno-administracyjne na 

przykład wzdłuż Brynicy przebiegała granica między między Królestwem Polskim i Prusami, 

Biała Przemsza stanowiła granicę między zaborem austriackim i zaborem rosyjskim (także 

między Rzeczpospolitą Krakowską i zaborem rosyjskim), Przemsza stanowiła granicę między 

Prusami i zaborem austriackim (także Rzeczpospolitą Krakowską). Bardzo ważnym punktem 

na mapie politycznej ówczesnej Europy był tzw. Trójkąt Trzech Cesarzy – miejsce styku 

terytoriów trzech organizmów polityczno-administracyjnych. Wzdłuż rzek wytyczano granice 

 

34 M. Rzętała, Wody powierzchniowe i podziemne…., s. 222. 



różnych jednostek regionalnych, administracyjnych, organizacyjnych np. krain historyczno-

etnograficznych, województw, diecezji, regionów przemysłowych, jednostek osadniczych. 

Rzeki w dorzeczu Przemszy duże znaczenie przemysłowe miały już w XIX wieku. U zbiegu 

Czarnej i Białej Przemszy istniał duży port rzeczny (w rejonie do dzisiaj istniejących 

sosnowieckich ulic: Portowej, Rybackiej, Plażowej). Białą Przemsza była ciekiem spławnym 

w dolnym biegu, a Czarna Przemsza – ważną drogą wodną dla czółen i tak zwanych 

galarów35.Transportowano nimi różne towary (np. płody rolne), a przede wszystkim węgiel 

kamienny. Galary miały ok. 20 metrów długości, ok. 8 metrów szerokości, 0,7 m wysokości i 

ładowność ok. 70 ton, a ich główne elementy stanowiły: tzw. głowa, ster drewniany, wiosła, 

linka holownicza, kotwica, łańcuchy do cumowania, szopa (z piecykiem i posłaniami załogi). 

W tej części dorzecza Przemszy ludność nadrzeczna utrzymywała się z handlu, transportu 

wodnego i rybołówstwa, aż do czasu uregulowania rzek i silnego zanieczyszczenia cieków 

zrzucanymi do wód powierzchniowych wodami kopalnianymi i przemysłowymi36. 

 

Fot. 3. Zbiornik Przeczyce (fot. M. Rzętała). 

Cieki, zbiorniki wodne, wody podziemne i źródlane w dorzeczu Przemszy, mają duże 

znaczenie dla zaopatrzenia w wodę przemysłu, napełniania sieci wodociągowej, nawodnień w 
 

35 Tamże. 
36 Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 1939, s. 15. 



rolnictwie (w tym napełniania stawów rybnych), itp. Ujęcia wody bazują na lokalnych 

zasobach wodnych, ale równie często woda dostarczana jest z odległych terenów 

magistralami wodociągowymi, które wchodzą w skład tzw. górnośląskiego system wodno-

gospodarczego (rys. 2)37. Są to wielokilometrowej długości przerzuty wody, które bazują na 

zasobach wodnych karpackich dopływów Wisły lub terenów położonych w górnej części 

dorzecza Przemszy. Spektakularnym przerzutem wody do celów użytkowych jest system jej 

transportu z Soły za pośrednictwem zbiornika Dziećkowice, aż do dorzecza Przemszy 

(elementami tego systemu są również zbiorniki Łosień jako ogniwo przerzutu wody i Pogoria 

III jako rezerwowe źródło wody do celów przemysłowych)38.Inne przerzuty wody odbywają 

się w ramach tzw. systemu Przemszy ze zbiornikiem Przeczyce na Czarnej Przemszy, 

zapewniającym przepływ wymagany dla użytkowników zapory, możliwością transportu wody 

ze zbiornika do zlewni Brynicy oraz zbiornikiem Kuźnica Warężyńska z raczej 

niewykorzystywanym przerzutem wody do zbiornika Pogoria III39. Zadania zaopatrzenia w 

wodę są realizowane także przez duże ujęcia wód powierzchniowych ze zbiornika Kozłowa 

Góra na Brynicy oraz Białej Przemszy i Koziego Brodu. Eksploatowane są liczne ujęcia wód 

podziemnych (np. w okolicach Bibieli, Błędowa, Ujejsca, Trzebiesławic) oraz wieloma 

otworami studziennymi. 

Wiele odcinków wód płynących i niektóre zbiorniki wodne np. Nakło-Chechło, 

Przeczyce (fot. 3), Pogoria I, Pogoria III, Kuźnica Warężyńska, Morawa, Stawiki, Balaton, 

Sosina), służą jako miejsce wypoczynkowe, w tym rekreacyjnemu połowowi ryb. Często 

spotykanym sposobem wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego wód jest organizowanie: 

kąpielisk bądź pływalni, żeglarskiego użytkowania akwenów, kajakarstwa, wędkowania, 

sportów motorowodnych (z ograniczeniami i poza strefami ciszy). 

Ochronie przeciwpowodziowej na terenie dorzecza Przemszy służą przede wszystkim 

zbiorniki wodne. Największe znaczenie przeciwpowodziowe mają te akweny, które posiadają 

w zakresie swojej pojemności tak zwaną rezerwę powodziową. Wynosi ona dla zbiornika 

Przeczyce ok. 3 hm3, w zbiorniku Kozłowa Góra jest to ok. 2 hm3, a w zbiorniku Kuźnica 

Warężyńska (fot. 4) – ok. 8 hm3. Ostatni z wymienionych akwenów spełnia zadania 

przeciwpowodziowe we współpracy ze zbiornikiem zaporowym Przeczyce i zbiornikiem 

 

37 M. Bok, A. T. Jankowski, G. Michalski, M. Rzętała, Zbiornik Dziećkowice – charakterystyka 
fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym…, s. 60-64. 
38 Tamże, s. 25-36. 
39 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w 
warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, Katowice 2008, s. 40, 
104. 



Pogoria III. Dzięki rezerwie powodziowej, zbiornik Kuźnica Warężyńska w przypadku 

wezbrania spowoduje około 4-krotne zredukowanie przepływów powodziowych Przemszy z 

Q1% – 60 m3/s do przepływu 14,3 m3/s oraz z Q0,3% – 80 m3/s do 19,4 m3/s40.Przykładem 

przeciwpowodziowego oddziaływania zbiorników wodnych w czasie wezbrania wywołanego 

opadami nawalnymi jest sytuacja z 1996 roku, kiedy to po intensywnych opadach w dniu 14 

maja (Świerklaniec – 66,5 mm; Brynica – 74,5 mm; Pyrzowice – 81,4 mm; Piwoń – 44,5 mm; 

Zawiercie – 70,8 mm) oraz ponownie 17 maja (Świerklaniec – 10,0 mm; Brynica – 6,3 mm; 

Pyrzowice – 41,0 mm; Piwoń – 37,5 mm; Zawiercie – 56,8 mm)41,powstały fale wezbraniowe 

w rzekach dorzecza Przemszy w czasie 8 godzin od rozpoczęcia opadów i 6 godzin od ich 

największej intensywności. Reakcją na nie było podwyższenie stanów wody w zbiornikach 

wodnych dorzecza Przemszy, uwypuklając przeciwpowodziowe znaczenie ich retencji42. 

 

Fot. 4. Nad zbiornikiem Kuźnica Warężyńska (fot. M. Rzętała) 

Część wód powierzchniowych w dorzeczu Przemszy spełnia funkcje utożsamiane z 

hodowlą ryb (wybitnie sporadycznie innych organizmów wodnych). Największy kompleks 

 

40 Tamże, s. 21, 23. 
41 Osłona hydrologiczno-meteorologiczna. Przewodnik dla województwa śląskiego, red A. Barczyk, J. 
Szturc, Katowice 2001. s. 1-80. 
42 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych…, s. 107. 



zbiorników hodowlanych w dorzeczu Przemszy znajduje się w okolicach Siewierza – w 

strefie cofkowej zbiornika Przeczyce i u ujścia Mitręgi do Czarnej Przemszy. Wiele 

mniejszych obiektów służących hodowli występuje w innych częściach dorzecza, zwłaszcza 

poza obszarami zurbanizowanymi i uprzemysłowionymi. Stawy hodowlane charakteryzują się 

niewielką głębokością oraz specyfiką gospodarowania wodą (napełnianie misy wodą i jej 

opróżnianie, utrzymanie odpowiedniego poziomu żyzności wód). 

 

Fot. 5. Mała elektrownia wodna w Dąbrowie Górniczej Okradzionowie (fot. M. Rzętała) 

Wykorzystanie spadku przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej w 

dorzeczu Przemszy stosowane jest w niewielu przypadkach. Nielicznym przykładem 

wykorzystania energii kinetycznej wód płynących do produkcji energii elektrycznej w 

dorzeczu Przemszy jest tzw. mała elektrownia wodna w Dąbrowie Górniczej Okradzionowie 

(fot. 5). 

Wody płynące oraz zbiorniki wodne mają znaczenie strategiczne dla 

przeciwpożarowego zabezpieczenia terenu. Przykładem stosowanych w praktyce rozwiązań 

przeciwpożarowych są zbiorniki wody przeznaczonej do celów gaśniczych oraz punkty 

czerpania wody wyznaczone nad ciekami. Wody uczestniczą także w cyklu produkcyjnym 

zakładów przemysłowych (np. osadniki różnego rodzaju wód) i w gospodarce komunalnej 



(np. zbiorniki przy oczyszczalniach ścieków lub zbiorniki wyrównawcze). Ewenementem jest 

dawne militarno-obronne znaczenie zbiornika Kozłowa Góra na Brynicy (fot. 6) – był on 

elementem linii umocnień Obszaru Warownego „Śląsk”43. 

 

Fot. 6. Zbiornik Świerklaniec jako element Obszaru Warownego „Śląsk” (fot. M. Rzętała) 
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Zofia Kossak-Szczucka 

dr Elżbieta Wróbel 

Życie literackie Częstochowy po 1945 roku 

 

1. Lata 1945-1975 

 

Przedstawione w niniejszym 

opracowaniu fakty ograniczam do wydarzeń 

stymulujących rozwój kultury i literatury 

oraz do biografii indywidualnych osób 

aktywnie kształtujących oblicze środowiska 

twórczego Częstochowy. Nie została w nim 

uwzględniona działalność Jasnej Góry jako 

ważnego ośrodka kulturalnego; zagadnienie 

to wymaga odrębnego omówienia. 

Tuż po wojnie Częstochowa dała 

schronienie wielu uchodźcom wojennym, w 

tym także ludziom pióra (szczególnie po 

upadku powstania warszawskiego, gdy 

mieszkańców stolicy przymusowo 

wysiedlano), stając się prężnym ośrodkiem 

życia kulturalnego. Niektórzy historycy 

literatury nazywają nawet powojenną Częstochowę „trzecim miastem poetyckim” (obok 

Krakowa i Łodzi)1. Wojenne losy przygnały do Częstochowy m.in. Lucjana André, Lesława 

Bartelskiego, Zofię Kossak-Szczucką i Stefanię Podhorską-Okołów. W jednym z 

częstochowskich komisariatów milicji pracował – debiutujący dopiero w 1945 roku – Bohdan 

Czeszko, którego obok literatury interesowała również działalność polityczna; przyszły autor 

"Pokolenia" zakładał w Częstochowie Związek Walki Młodych2. W mieście przebywało 

także dość liczne grono pracowników naukowych polskich uniwersytetów.  

W czasie wojny działała w mieście filia tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 

(początkowo był to wydział filologii polskiej, a od 1944 roku wydział humanistyki); wykłady 
 

1 Takiego określenia użył m.in. Zbigniew Majchrowski w pracy monograficznej poświęconej 
Tadeuszowi Różewiczowi: Różewicz, Wrocław 1992, s. 76. 
2 Czeszko Bohdan, w: W. Piekarski, Z. Stańczyk, Słownik biobibliograficzny twórców literatury 
związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicami), Częstochowa 2006, s. 75-77; dalej: Słownik 
biobibliograficzny twórców literatury… 



prowadzili m.in. profesorowie Roman Pollak, Zbigniew Szweykowski, Bogdan 

Nawroczyński, a także Wacław Kubacki (przygotowywał wówczas swą rozprawę 

habilitacyjną) oraz częstochowski polonista Józef Wójcicki (autor pierwszej publikacji 

poświęconej tajnemu nauczaniu w mieście)3. Częstochowa otrzymała duży kapitał 

intelektualny, którego jednak po 1945 roku – ze względu na ogólny słaby rozwój miasta – nie 

mogła odpowiednio zagospodarować i wykorzystać, czemu dał wyraz w artykule „Wielka 

okazja”4 Kazimierz Kühn – przedwojenny starosta powiatu częstochowskiego. Częstochowa 

nie posiadała ani szkół wyższych i znaczących ośrodków życia naukowego, ani prężnych 

instytucji kulturalnych, co sprawiło, że miasto nie było miejscem atrakcyjnym dla środowiska 

inteligencji twórczej. Większość uchodźców decydowała się na szybki powrót do rodzinnego 

miasta, albo na wyjazd do miejsca gwarantującego bardziej interesującą pracę.  

Dla niektórych twórców „epizod częstochowski” okazał się ważnym momentem w 

życiorysie zawodowym.  Przez kilka miesięcy 1945 roku przebywała w Częstochowie Zofia 

Kossak. Pisarka pracowała w redakcji katolickiego tygodnika „Niedziela”, gdzie 

opublikowała fragmenty wojennych przeżyć pod tytułem „Lagier (Wspomnienia więźniarki)”, 

a rok później – gdy wyjechała już do Warszawy – wydała swoje wojenne przeżycia w całości 

w tomie „Z otchłani” u znanego częstochowskiego wydawcy i księgarza Władysława 

Nagłowskiego5. 

Do przebywającej w Częstochowie matki, która jeszcze w czasie wojny opuściła 

rodzinne Radomsko i wynajęła dom w dzielnicy Parkitka6, dołączył w 1945 roku Tadeusz 

Różewicz. 23 lipca 1945 roku przystąpił do egzaminu maturalnego, który zdawał przed 

powołaną dla młodzieży uczącej się w konspiracji specjalną komisją Prywatnego 

Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Klas Przyspieszonych przy Państwowym Gimnazjum 

im. J. Słowackiego w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości wystawiono 31 sierpnia i stało 

się ono formalną przepustką na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (historia sztuki)7. Poeta 

wydał w Częstochowie w 1946 roku swoje utwory satyryczne w zbiorze „W łyżce wody”8. 

Wcześniej na łamach częstochowskich „Przemian” opublikował, jak zauważył biograf poety 

 

3 Zob. J. Wójcicki, Tajne nauczanie w Częstochowie w okresie okupacji 1939-1945, Częstochowa 
1969. 
4 Zob. K. Kühn, Wielka okazja, w: „Przemiany” 1945, nr 2, s. 6-7. 
5 Podaję za: A. Sz. [A. Szałagan], hasło: Kossak Szczucka Zofia, w: Współcześni polscy pisarze i 
badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, Warszawa 1996, t. 4, s. 278. 
6 Zob. podpis zamieszczony pod fotografią Różewicza z matką w książce: Z. Majchrowski, Różewicz, 
s. 78. 
7 Zob. fotografia zaświadczenia o otrzymaniu matury przez Tadeusza Różewicza w książce: Z. 
Majchrowski, Różewicz, s. 78. 
8 Zob. T. Różewicz, W łyżce wody, Częstochowa 1946. 



Zbigniew Majchrowski, swoje pierwsze poetyckie credo w formie czterech aforyzmów, 

umieszczonych pod wspólnym tytułem „Rekwizyty i duch. (Rozważania o poezji)”9. Utwory 

satyryczne ogłaszał także w „Głosie Narodu”. 

W 1945 roku z inicjatywy miejscowych literatów, wspomaganych przez „wojennych 

gości”, powołano do istnienia miejscowy oddział Związku Zawodowego Literatów.  

Szczególnie aktywnie działali w nim Lucjan André i Wacław Rousseau, współpracując także 

z powstałym nowym częstochowskim dziennikiem „Głos Narodu” – ukazywał się od stycznia 

1945 do czerwca 1947 roku. Obaj byli pomysłodawcami utworzenia w 1945 roku „Przemian” 

– dodatku literacko-artystycznego do „Głosu Narodu”; Lucjan André pełnił funkcję redaktora 

naczelnego10, a Rousseau był sekretarzem redakcji11. Ukazało się łącznie pięć numerów 

„Przemian”, publikowali w nim m.in.: Lucjan André, Lesław Bartelski, Zygmunt Fabisiak, 

Sławomir Folfasiński, Irena Garztecka-Jarzębska, Irena Maciejewska, Stefan Mszyca, Lucjan 

Socha, Bohdan Stypułkowski oraz Wacław Rousseau. Teksty publicystyczne poświęcone 

literaturze, eksponujące wartości ludowe oraz proletariackie, szczególnie pióra Sławomira 

Folfasińskiego, Zdzisława Kałędkiewicza, A. Żechowskiego, zapowiadały już nadchodzący 

„jedynie słuszny kierunek” kultury. „Głos Narodu” organizacyjnie pozostawał związany z 

częstochowskim oddziałem PPS-u oraz PPR-u i popierał rząd w Lublinie.  

W 1945 roku w Częstochowie powołano także Klub Literacki działający w okresie 

1945-1948; ważną rolę w jego organizacji i działaniu odegrali również Lucjan André i 

Stefania Podhorska-Okołów (oboje pracowali w miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Częstochowie), a także Wacław Rousseau. Klub organizował spotkania literackie w sali 

Związku Zawodowego Literatów przy II Alei 43 (tam też mieścił się sekretariat „Głosu 

Narodu” i „Przemian”), podczas których twórcy recytowali swoje utwory. Działalność klubu 

Różewicz humorystycznie udokumentował w tomie „W łyżce wody”, zamieszczając w nim 

kilka tekstów satyrycznych pod wspólnym tytułem "Na własnym podwórku". Wśród nich 

znalazła się zabawna trawestacja wiersza Wacława Rousseau „Maszyna” oraz inne satyryczne 

teksty świadczące o dystansie Różewicza do poczynań literackich klubu:  

 

Trudny rym  
Choć „literacki klub” 

 

9 Zob. T. Różewicz, Rekwizyty i duch. (Rozważania o poezji), w: „Przemiany” 1945, nr 1, s. 14. 
10 Podaję za: A. H. [A. Hejman], hasło: Lucjan Andre, w: Współcześni polscy pisarze i badacze 
literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, 
Warszawa 1994, t. 1, s. 44. 
11 André Lucjan, w: W. Piekarski, Z. Stańczyk, Słownik biobibliograficzny twórców literatury…, s. 
19-20. 



Uczynił wiele prób, 
Nie stał się cud, 
Daremny trud! 
 
Najbardziej trudny rym, 
Zupełnie obce słowa, 
Nikt nie zrymuje wszak: 
Poezja – Częstochowa!  (W łyżce wody, s. 26)  
 
Na Lucjana André 
Przez swój „Toast weselny” 
Wkroczył w grono nieśmiertelnych 
A przez „Przemiany” 
Między grafomany (W łyżce wody, s. 26)  

 

Na kolejne stricte literackie czasopismo Częstochowa będzie musiała wyjątkowo 

długo czekać.  W czerwcu 1947 ukazał się pierwszy numer „Życia Częstochowy” – 

kontynuacja „Głosu Narodu; dziennik był mutacją „Życia Warszawy”. Dodatek 

częstochowski miał odrębną redakcję, prowadzono własny kolportaż. Z dziennikarzy 

skupionych wokół tego tytułu wymienić należy Tadeusza Kwaśniewskiego oraz Stanisława 

Folfasińskiego, którzy wraz z dziennikarzami związanymi z innymi tytułami prasowymi 

uprawiali publicystykę kulturalną i stali się uważnymi obserwatorami życia miasta. 

Wspomnieć wypada, że w redakcji „Życia Częstochowskiego” pierwsze dziennikarskie szlify 

zdobywały urodzona w Częstochowie Krystyna Badorówna i związana obecnie z Poznaniem, 

późniejsza publicystka i powieściopisarka, Krystyna Kolińska. 

W 1950 roku Częstochowę włączono do województwa katowickiego. Działalność 

artystyczną kontynuowała scena częstochowska, od 1956 roku już jako Teatr im. Adama 

Mickiewicza. Powstały nowe instytucje życia kulturalnego w mieście: Miejską Orkiestrę 

Symfoniczną przekształcono w 1951 roku w Filharmonię Częstochowską, w 1955 została 

otwarta pierwsza uczelnia wyższa – Politechnika Częstochowska, powstała w wyniku 

przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej, istniejącej w mieście już od 1949 roku, w 

kwietniu 1956 roku pojawił się pierwszy numer „Gazety Częstochowskiej” – nowego 

dziennika, będącego pierwszą gazetą powiatową wydawaną w mieście (ukazywała się przez 

34 lata do maja 1990 roku).   

W październiku 1956 roku Częstochowy nie ominęła fala niepokojów społecznych. 

Zachodzące jednak popaździernikowe zmiany polityczne, które umożliwiły obywatelom 

podejmowanie jednostkowych działań kulturalnych, oczywiście „reglamentowanych” przez 

ówczesne władze komunistyczne, wypływały na rozwój kultury w mieście. Pojawiły się 

towarzystwa, których działalność zapoczątkowała humanistyczne życie naukowe. 



Funkcjonują one do dnia dzisiejszego. Reaktywowano w 1957 roku – zawieszone od 1950 

roku – Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej (w 1979 roku zmieniono nazwę na 

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe – CTN) i sięgając do międzywojennych tradycji, 

wznowiło wydawanie „Ziemi Częstochowskiej”12. Funkcję prezesów CTN pełnili: Eugeniusz 

Suchecki (1957-1979), Jerzy Kołakowski (1979-1980), Leopold Jezierski (1981-1989), 

Marceli Antoniewicz (1989-1993), Marian Głowacki (1993-2013), Grzegorz Majkowski 

(2013-2015)13, od 2015 roku funkcję tę sprawuje Cezary Gębicki.  

Na łamach „Gazety Częstochowskiej” w grudniu 1956 roku debiutowała Halina 

Poświatowska (1935-1967), publikując dwa wiersze: „Szczęście” oraz „Człowiek z 

Annapurny”14; liryki poetki w prasie o zasięgu ogólnopolskim ukazały się kilka miesięcy 

później. Izolująca ją od świata choroba – wyjazdy na leczenie, operacja w USA – następnie 

studia w Krakowie i kontakt z środowiskiem literackim z ulicy Krupniczej sprawiły, że 

poetkę nie łączyły żadne relacje ze środowiskiem artystycznym Częstochowy. Silne związki 

uczuciowe z rodzinnym miastem jednak pozostały, czego dowody można odnaleźć w jej 

korespondencji z przyjaciółmi. W Częstochowie znajdował się dom rodzinny i ukochana 

matka, bez której nie potrafiła egzystować15. Postać Haliny Poświatowskiej i szybko tworząca 

się w mieście legenda poetki silnie oddziaływały na życie kulturalne miasta. Jednym z 

ważniejszych autorów częstochowskiej narracji o autorce „Hymnu bałwochwalczego” był 

Tadeusz Gierymski (1928-2009), dziennikarz „Gazety Częstochowskiej”, który zadecydował 

o jej prasowym debiucie w Częstochowie, a następnie, już po śmierci poetki w 1967 roku, 

przez wiele lat pisał o niej na łamach lokalnej prasy oraz wspominał okoliczności „debiutu 

częstochowskiego” Haliny Poświatowskiej na własnych wieczorach i spotkaniach autorskich.  

Na ożywienie życia literackiego w mieście wpłynęło pojawienie się w 1958 roku 

specjalnego dodatku do „Gazety Częstochowskiej”; był to „Magazyn Regionalny. Nad 

Wartą”, który stał się również ważną kroniką życia kulturalnego miasta, ukazywał się raz w 

miesiącu. Dodatek miał rozbudowany dział publicystyki kulturalnej (recenzje teatralne i 

literackie), ogłaszał teksty literackie twórców związanych z Częstochową. Wnikliwym 

komentatorem życia literackiego Częstochowy na łamach dodatku był przede wszystkim 

Tadeusz Gierymski, mieszkający w Częstochowie od 1954 roku. Jednak największe 

 

12 Zob. 65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury 
Regionalnej w Częstochowie, red. M. Antoniewicz i M. Głowacki, Częstochowa 1997. 
13 Podaję za: J. Sętowski, Sylwetki prezesów Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej i 
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, „Ziemia Częstochowska” 2003, t. 30. 
14 Zob. „Gazeta Częstochowska” 1956, nr 24, s. 6. 
15 O wyjątkowych relacjach łączących Halinę Poświatowską z matką pisała przede wszystkim Grażyna 
Borkowska w książce: "Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej", Kraków 2001. 



osiągnięcia literackie zdobył on przede wszystkim jako poeta. Zadebiutował w 1955 roku  w 

„Tygodniku Powszechnym” wierszami „Przeciw wojnie” i „Obrazy”16; od tego czasu ogłosił 

kilkanaście tomików wierszy oraz zbiory prozy poetyckiej. Pierwszy tomik poetycki 

zatytułowany „Mała oda do lampy” opublikował w 1976 roku. Za swoją otwartą postawę 

wobec młodszych kolegów, a przede wszystkim za dorobek poetycki, był wyjątkowo 

szanowanym w środowisku literackim twórcą, czemu dał wyraz w swoim omówieniu 

twórczości autora „Notatek z czasu” poeta i krytyk – także związany mocno z Częstochową – 

Arkadiusz Frania17. 

Z wielu poetów publikujących swoje wiersze na łamach regionalnego dodatku „Nad 

Wartą” warto przywołać debiut poetycki Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel (urodzona 1952), 

obecnie zaliczanej do grona najciekawszych poetek średniego pokolenia związanych ze 

środowiskiem częstochowskim. Na łamach dodatku w maju 1979 roku opublikowała wiersz 

„Brzuchy matek”18.  

W Częstochowie popaździernikowej ważnym gospodarzem życia literackiego oraz 

kulturalnego stał się Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama 

Mickiewicza (TLiAM), którego założycielem oraz wieloletnim przewodniczącym był 

polonista Józef Mikołajtis. Oddział został powołany 11 grudnia 1956 roku; wśród członków 

założycieli znaleźli się m.in.: Adolf Baranowski, Tadeusz Biskup, Barbara Kubicka-Czekaj, 

Ziemowit Mikołajtis, Maria Sołdrowska, Halina Szwarlik, Wiesław Paweł Szymański, Józef 

Wójcicki, Zbigniew Żmigrodzki19. Oddział Częstochowski TLiAM prowadził badania nad 

historią literatury polskiej XIX wieku oraz nad życiem literackim regionu. Organizowano 

sesje naukowe, niekiedy z imponującym rozmachem (ogólnopolska sesja naukowa w 1962 

roku, upamiętniająca 250. rocznicę urodzin Jana Jakuba Rousseau)20, odczyty artystów i 

wykładowców uniwersyteckich, wieczory autorskie.  

Towarzystwo upominało się także o wyższą uczelnię humanistyczną w Częstochowie; 

uruchomiono działające na prawach wszechnicy Studium Humanistyczne, funkcjonujące z 

powodzeniem od października 1957 do czerwca 1968 roku. Przez jedenaście lat działania 

studium ukończyło blisko sześciuset słuchaczy, rekrutujących się przede wszystkim ze 

 

16 Zob. „Tygodnik Powszechny” 1955, nr 4, s. 6 oraz nr 42, s. 8. 
17 Zob. A. Frania, „Solidne niefarbowane retro”. O poezji Tadeusza Gierymskiego, Częstochowa 2004. 
18 Zob. „Nad Wartą” 1979, nr 12. 
19 J. Mikołajtis, XXV lat pracy dla literatury. (W dwudziestopięciolecie  działalności Oddziału 
TLiAM, „Komunikaty Naukowe”, red. J. Mikołajtis, J. Wójcicki, t. 33/34, Częstochowa, 1980, s. 21-
53. 
20 Zob. (t), Sesja naukowa, wystawa, wieczór artystyczny. Częstochowa w 250-lecie urodzin Jana 
Jakuba Rousseau, „Życie Częstochowy” 1962, nr 281, s. 6. 



środowiska studentów Politechniki Częstochowskiej. W tych poczynaniach wspierała 

logistycznie prace Oddziału TLiAM Biblioteka Publiczna im. W. Biegańskiego. Wydawano 

także własny periodyk o charakterze naukowym, popularnie nazywany „Komunikatami 

Naukowymi”; w okresie od 1961 do 1992 roku wyszły 43 tomy. Z wielu inicjatyw Oddziału 

Częstochowskiego należy przywołać zorganizowaną w 1966 roku wystawę poświęconą 

Władysławowi Sebyle, która prezentowana była w czytelni II Liceum Ogólnokształcącego 

im. R. Traugutta. Była to pierwsza próba przywrócenia pamięci o autorze „Pieśni 

Szczurołapa” w rodzinnym stronach; wystawę pokazywano również w Katowicach. 

Zwieńczeniem regionalnych badań literackich, prowadzonych systematycznie przez Józefa 

Mikołajtisa, stała się opublikowana w 1972 roku książka jego autorstwa „Historia literatury 

ziemi częstochowskiej. Zarys”. Mimo wielu formułowanych pod jej adresem 

metodologicznych zastrzeżeń21, nadal pozostaje ona publikacją ważną dla badaczy 

zajmujących się historią i kulturą ziemi częstochowskiej. Wyjątkową rolę Oddziału 

Częstochowskiego TLiAM w stymulowaniu życia kulturalnego oraz naukowego zauważali i 

doceniali miejscowi publicyści22. Józef Mikołajtis kierował pracami oddziału do 1986 roku, w 

kolejnych latach funkcję tę sprawowali: Józef Wójcicki  (1987-1989), Barbara Kubicka-

Czekaj (1990-2000), Krzysztof Czajkowski (2001-2006), w 2007 roku przewodniczącą 

oddziału została Elżbieta Wróbel.    

Ze środowiskiem inteligencji częstochowskiej – głównie nauczycieli – skupionej 

wokół Oddziału TLiAM, silnie związana była również Elżbieta Cichla-Czarniawska 

(urodzona 1935), która od czasów maturalnych do 1983 roku mieszkała w Częstochowie. 

Pierwsze swoje artykuły naukowe z historii liryki XX wieku publikowała również w 

„Komunikatach Naukowych” TLiAM (doktoryzowała się na KUL-u); wiele z ogłaszanych 

wówczas prac przeobraziło się w pełne monografie naukowe – między innymi książka 

poświęcona Władysławowi Sebyle23. Była jednym z pierwszych historyków literatury 

zainteresowanych  współczesnym życiem literackim Częstochowy24. W lokalnej prasie 

publikowała także teksty publicystyczne poświęcone plastyce. Powszechnienie znana jest 

przede wszystkim jako poetka o znaczącym dorobku lirycznym, obecnym w ogólnopolskim 

dyskursie krytycznym oraz literaturoznawczym. Debiutowała w 1955 roku wierszami 

 

21 Zob. E. Polanowski, Pierwsza historia literatury regionu, w: „Nad Wartą” 1982, nr 1, s. 3-4. 
22 T. Kwaśniewski, Po uroczystościach J. J. Rousseau. Częstochowa – inicjatorką poważnych akcji 
naukowych, w: „Życie Częstochowy” 1962, nr 288, s. 6. 
23 E. Cichla-Czarniawska, Władysław Sebyła. Życie i twórczość, Lublin 2000. 
24 E. Cichla-Czarniawska, Twórczość poetycka Częstochowy w dwudziestoleciu PRL, „Komunikaty 
Naukowe” [Prace Naukowe TLiAM], Częstochowa 1969, t. 25, s. 78-85. 



„Zabawa” i „Żniwo”, ogłoszonymi na łamach „Tygodnika Powszechnego”25. Pierwszy tom 

poetycki „Określając światłocień” z 1963 roku opublikowany został przez Oddział 

Częstochowski TLiAM. W tomie wspomnień Elżbiety Cichli-Czarniawskiej „Sumowanie 

znaków” znalazło się także ważne świadectwo jej związków z literacką Częstochową26. W 

1983 roku przeprowadziła się do Lublina27. 

Elżbieta Cichla-Czarniawska była związana także z jedną z pierwszych grup 

poetyckich działających w mieście po 1956 roku, wywodzącą się bezpośrednio ze środowiska 

studenckiego. W 1958 roku w kręgu studentów Politechniki Częstochowskiej powstała grupa 

Profile, która jednak nie działała zbyt długo; założycielami byli: Tadeusz Luterek, Janusz 

Mielczarek, Andrzej Ostrowski, Jerzy Wawrzak. Do Profili należeli ponadto: Elżbieta Cichla-

Czarniawska, Tadeusz Lubiejewski, Ryszard Uklański28. Odbyło się zaledwie kilka spotkań 

autorskich29. Obecnie wciąż tworzą w Częstochowie Tadeusz Luterek (urodzony 1939) oraz 

Janusz Mielczarek (urodzony 1936); jego najważniejsze osiągnięcia artystyczne związane są z 

prozą, choć swoją karierę literacką rozpoczynał od publikowania tekstów poetyckich. 

Mielczarek jako prozaik zadebiutował książką „Zanim wyrzucą cię z samolotu”, wydaną w 

1986 roku, jego kolejne książki ukazały się dopiero po 1989 roku. 

Z polonistów skupionych wokół Oddziału Częstochowskiego TLiAM poezję tworzył 

również Zbigniew Żmigrodzki (urodzony 1931), publikując wiersze w „Nad Wartą” i 

„Tygodniku Powszechnym”. W 1970 roku zebrał swoje liryki w tomie „Sen z kalendarza”, 

opublikowanym przez prestiżowe Wydawnictwo Literackie w Krakowie. Żmigrodzki porzucił 

dobrze zapowiadającą się twórczość poetycką na rzecz pracy naukowej oraz publicystycznej. 

Na fali popaździernikowej odwilży w 1957 roku  podjęto próbę powołania czasopisma 

literackiego „Lewary” (redakcję tworzyli m.in. Tadeusz Gierymski, Zdzisław Litwiński, 

Rajmund Piersiak, Zbigniew Żmigrodzki); udało się wydać zaledwie dwa numery. Pod koniec 

1960 roku z nową inicjatywą literacką wyszli studenci filologii polskiej działającego w 

Częstochowie Studium Nauczycielskiego, tworząc grupę Bakałarze, której członkami byli: 

Adam Paweł Janicki, Zenon Pigoń, Jerzy Pilawka, Janusz Szmidla, Mieczysław 

 

25 Zob. „Tygodnik Powszechny” 1955, nr 39, s. 4; (poetka debiutowała pod swym rodowym 
nazwiskiem: Cichla). 
26 Zob. E. Cichla-Czarniawska, Sumowanie znaków, Lublin 2006. 
27 Zob. J. Z. [J. Zawadzka], hasło: Cichla-Czarniawska Elżbieta, w: Współcześni polscy pisarze i 
badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 2, red. J. Czachowska i A. Szałagan, Warszawa 
1994, s. 58. 
28 E. Cichla-Czarniawska, Twórczość poetycka Częstochowy w dwudziestoleciu PRL, w: Komunikaty 
Naukowe [Prace Naukowe TLiAM], Częstochowa 1969, t. 25, s. 81. 
29 Zob. T. Luterek, Październikowe „Profile”, w: „Almanach Częstochowy” 2007, s. 155-156. 



Wiśniewski30. Działalność grupy ograniczała się do organizowania wieczorów poetyckich i 

dyskusji literackich w klubie studenckim Belferek. Z początkiem lat sześćdziesiątych (okres 

1961–1963) wiąże się także historia grupy C-61, której członkami zostali Jan Łączewski, 

Jadwiga Mroczek i Janusz Szmidla. W lutym 1963 roku C-61 przekształciło się w grupę 

Pryzmaty, jednocząc swoje działanie wokół radiowęzła Politechniki Częstochowskiej Radio-

Pryzmaty31. Środowisko to skupiało się na organizowaniu wieczorów autorskich oraz 

imprezach studenckich (prowadziło także działania kabaretowe) w klubach Ikar i Studnia32. 

 

2. Lata 1975-1989 

 

1 stycznia 1975 roku Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. U progu lat 

siedemdziesiątych utworzono też pierwszą wyższą uczelnię o profilu humanistycznym – 

Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Akademia im. Jana Długosza), co wzmocniło 

częstochowskie środowisko akademickie. 

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym, zapoczątkowanym w Częstochowie w 

latach siedemdziesiątych, był Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej, 

który, w nieco zmienionej formule, organizowany jest do dnia dzisiejszego. Początki tego 

wydarzenia wymagają przypomnienia nazwiska innego poety regionu oraz działalności 

powstałej w Kłobucku w 1972 roku Grupy Literackiej im. Władysława Sebyły. Do grupy tej 

należeli zarówno twórcy z Częstochowy, jak i Kłobucka, m.in.: Jan Lipiński (prezes), 

Krystyna Biskup, Tadeusz Biskup, Tadeusz Gierymski, Longin Kowasz, Jan Musiałek, 

Leszek Pobóg-Wierzchowski, Maksymilian Sieradzki, Janusz Szmidla i Adam Wojtala33. 

Organizowano wieczory autorskie w wielu miejscowościach regionu. Zwieńczeniem 

działalności literackiej grupy stała się publikacja „Almanach Grupy Literackiej im. Wł. 

Sebyły” w 1974 roku34. Wspólnie z Klubem Nauczycielskim w Częstochowie zainicjowano 

Kłobuckie Konfrontacje Poetyckie, które po raz pierwszy odbyły się w listopadzie 1974 roku, 

 

30 Skład grupy podaję za: E. Gołębiecka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989, Warszawa 2000, s. 
256. 
31 Zob. W. Grzegorzewska, Bakałarze, Faeton, C-67, Pryzmaty, Meneris… czyli grupy literackie w 
Częstochowie, w: „Aleje 3” 2003, nr 43, s. 7-8. 
32 Podaję za: S. Żółtowski, Życie literackie na Ziemi Częstochowskiej w latach 1944-1984, w: 
Poetycka Częstochowa przełomu wieków (wraz z okolicami), część II: Antologia poezji poetów 
urodzonych w regionie częstochowskim i tworzących w nim w latach 1975-2001, red. W. E. 
Piekarski, Częstochowa 2002. 
33 Zob. hasło: Grupa literacka im. Władysława Sebyły, w: E. Gołębiecka, Grupy literackie w Polsce…, 
s. 392-394. 
34 Zob. Almanach Grupy Literackiej im. Wł. Sebyły, Kłobuck 1974. 



przy mocnym wsparciu ówczesnych władz Kłobucka. Od początku imprezy towarzyszące 

konfrontacjom odbywały w Kłobucku oraz w Częstochowie, a także w innych okolicznych 

miejscowościach. W następnym roku druga edycja konfrontacji miała już charakter 

ogólnopolski. Natomiast gospodarzem III Konfrontacji Poetyckich stała się Częstochowa. W 

Kłobucku odbywał się jedynie, uzupełniający główny konkurs, Turniej Jednego Wiersza, na 

który poeci z całej Polski (nie mogli być zrzeszeni w Związku Literatów Polskich) przesyłali 

swoje wiersze, oceniane następnie przez jury. W latach 1974-1978 często zmieniano formułę 

imprezy. Od 1979 roku Konkurs Poetycki przeprowadzany w ramach Ogólnopolskich 

Konfrontacji Poetyckich otrzymał nową patronkę – Halinę Poświatowską, a inicjatorem tej 

zmiany był Tadeusz Gierymski35; była to szósta edycja imprezy36. 

 

Tadeusz Śliwiak 

Konfrontacje szybko zdobyły uznanie i prestiż ogólnopolskiego środowiska 

literackiego. Na zaproszenie organizatorów Częstochowę i Kłobuck odwiedzili Tadeusz 

Śliwiak (mocno związany z konkursem), Tadeusz Chudy, Krzysztof Gąsiorowski, Jerzy 

Leszek Koperski, Piotr Kuncewicz, Tadeusz Mocarski, Roman Śliwonik i Krzysztof Zuchora. 

Mimo zmiany poetyckiego patrona konkursu pamiętano także o Władysławie Sebyle. W 1982 

roku w programie konfrontacji znalazło się uroczyste odsłonięcie w Kłobucku obelisku 

upamiętniającego poetę z okazji 80. rocznicy jego urodzin; aktu osłonięcia dokonał Roman 
 

35 Zob. E. Wróbel, Ślady istnienia, znaki pamięci – Halina Poświatowska i Częstochowa, w: Halina 
Poświatowska. Czytanie wielokrotne, red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska, 
Częstochowa 2010. 
36 R. Piersiak, Przed piętnastoleciem. Rozważania pod pegazem, w: „Nad Wartą” 1983, nr 12, s. 4. 



Śliwonik37. Uroczystość odbyła się tuż po zakończeniu stanu wojennego w Polsce, w okresie 

kiedy ówczesna władza w ramach łagodzenia politycznej atmosfery dla celów 

propagandowych zwróciła się ku międzywojennej tradycji żołnierskiej. Napis na obelisku 

brzmiał: Władysławowi Sebyle w 80. rocznicę urodzin – wybitnemu poecie – żołnierzowi 

września urodzonemu w Kłobucku – mieszkańcy ziemi kłobuckiej38. O tym, że poeta i 

żołnierz września 1939 roku został w Związku Radzieckim zgładzony przez NKWD, nie 

można było jeszcze mówić oficjalnie. Okoliczności związane z odsłonięciem obelisku 

ukazują tragizm i paradoksy polskiej historii XX wieku. Jednak pamiętać należy, że 

środowisko literackie całego regionu częstochowskiego konsekwentnie upominało się o 

pamięć poety wbrew politycznej koniunkturze. 

W marcu 1978 roku pojawił się pierwszy numer „Informatora Kulturalnego 

Województwa Częstochowskiego”, wydawanego do stycznia 1986 roku przez Wojewódzki 

Dom Kultury39. Współpracownikami miesięcznika byli uznani już publicyści kulturalni 

Częstochowy: Sławomir Folfasiński, Tadeusz Gierymski, a także pracownicy instytucji 

kulturalnych w mieście, zajmujący się również życiem kulturalnym regionu, m.in. Aleksander 

Jaśkiewicz, Wanda Malko, Zbigniew Żmigrodzki oraz Feliks Netz. Zamieszczane na łamach 

miesięcznika teksty dokumentowały życie kulturalne i literackie Częstochowy lat 

osiemdziesiątych, choć, jak zauważył Tomasz Mielczarek40, z biegiem czasu jego tematyka 

zawężona została do historii ruchu robotniczego, co oczywiście wiązało się z sytuacją 

polityczną u kresu PRL-u. 

W latach osiemdziesiątych swoistym znakiem czasów stała się także aktywna 

działalność Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. W Częstochowie grupa poetów 

skupiła się wokół Domu Kultury im. W. Bieruta i w 1987 roku oficjalnie zarejestrowała 

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego (RSTK)41. 

Ze środowiskiem tym związana byli m.in. Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Władysław 

Piekarski (urodzony 1948), Janusz Orlikowski (urodzony 1960) i Ryszard Sidorkiewicz 

„Sidor” (urodzony 1959), których twórczość poetycka przedstawia artystycznie dojrzały 

 

37 R. Piersiak, Pamięci Władysława Sebyły. Tradycja i współczesność w konfrontacjach poetyckich, 
w: „Gazeta Częstochowska” 1982, nr 18, s. 1-2. 
38 R. Piersiak, Pamięci Władysława Sebyły... 
39 T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”…, s. 203. 
40 Tamże. 
41 Zob. W. E. Piekarski, Penegiryk na własną cześć (i nie tylko). Albo lata osiemdziesiąte, lata 
dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku…., w: „Galeria. Częstochowski Magazyn Literacki, 
Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji Li-TWA” 2008, nr 9, s. 65-70. 



dorobek, intensywnie rozwijany po przełomie 1989 roku. RSTK prowadziło także działalność 

wydawniczą. 

W 1983 roku powstał Klub Środowisk Twórczych (KŚT), mający swe zaplecze 

logistyczne w Filharmonii Częstochowskiej; kierownikiem klubu został Andrzej 

Młodkowski42. Działaczom udało się doprowadzić do powstania niewielkiej kawiarni i tam 

odbywały się spotkania. Z grona twórców uczęszczających na spotkania KŚT wyodrębniła się 

grupa artystyczna Lit-Ars, składająca się z literatów i plastyków; jej nazwa nawiązywała do 

grupy działającej w okresie międzywojennym. Wieczór inauguracyjny odbył się w lutym 

1986 toku. Do Lit-Arsu należeli m.in. Krzysztof S. Wroński (urodzony 1954), Anna 

Grzywińska, Edyta Gronert, Elżbieta Liebel, Joanna Łotach, Agata Polak, Klaudia Rabonda, 

Józef Rygał, Janusz Strojec i Wiesław Wyszyński. W klubie odbywały się wieczory autorskie 

i turnieje jednego wiersza. Wielu z poetów zrzeszonych w grupie kontynuowało swoją 

działalność literacką po 1989 roku.  

W 1989 Waldemar Gaiński wraz z Tadeuszem Gierymskim opublikowali rodzaj 

arkusza poetyckiego, zatytułowanego „Poeci Częstochowy. Zeszyt poetycki środowiska 

częstochowskiego”, w którym zamieszczono wiersze poetów już dojrzałych oraz debiutantów. 

W zeszycie opublikowali swoje teksty: Tadeusz Gierymski, Waldemar Michał Gaiński, 

Tadeusz Biskup, Krystyna Biskup, Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Jacek Gierasiński oraz 

członkowie grupy Lit-Ars: Elżbieta Libel, Agata Polak, Krzysztof Seweryn Wroński, 

Wiesław Wyszyński, Marek Maculewicz43, których obecność zapowiadała nadejście nowego 

pokolenia literatów.  

 

2.1. Debiuty lat osiemdziesiątych 

 

Najważniejsze debiuty literackie lat osiemdziesiątych miały charakter „osobnych” 

wydarzeń, rozgrywających się z dala od środowiska kulturalnego miasta. Na łamach 

ukazującej się w drugim obiegu krakowskiej „Arki” opublikowano opowiadanie „Konie”, 

podpisane pseudonimem Antoni Tuchowski, pod którym skrywał się Andrzej Kalinin 

(urodzony 1933); był to debiut pisarza. Opowiadanie zostało przedrukowane także w polskiej 

prasie emigracyjnej w Paryżu. W 1993 roku Kalinin wydał swoją najgłośniejszą książkę „…i 

Bóg o nas zapomniał”, za którą rok później zdobył Literacką Nagrodę Czesława Miłosza. W 
 

42 A. Młodkowski, Klub Środowisk Twórczych. Nadzieje i oczekiwania, w: „Informator Kulturalny 
Województwa Częstochowskiego” 1983, nr 2, s. 12-13. 
43 Poeci Częstochowy. Zeszyt poetycki środowiska częstochowskiego, red. W. M. Gaiński, T. 
Gierymski, Częstochowa, 1989. 



1995 roku pisarz otrzymał Stypendium Instytutu Literackiego w Paryżu i rozpoczął 

współpracę z „Kulturą” Jerzego Giedroycia. Także kolejne książki Kalinina, wydane już po 

1989 roku, zdobywały uznanie czytelników i oficjalne nagrody. W 2003 roku za zbiór "W 

cieniu złych drzew" otrzymał Literacką Nagrodę Solidarności. Pisarz został również 

wyróżniony Nagrodą Karola Miarki. Andrzej Kalinin stał się ważną postacią życia 

kulturalnego Częstochowy. Publikował swoje utwory w lokalnej prasie („Gazeta 

Częstochowska”, „Aleje 3”), prowadził, między innymi w Ratuszu (placówka Muzeum 

Częstochowskiego) cykliczne spotkania z osobami zasłużonymi dla kultury regionu i Polski. 

Andrzej Kalinin jest aktywnym publicystą kulturalnym, związanym z  prasą lokalną. Zyskał 

uznanie oraz szacunek całego środowiska twórczego naszego regionu. Pisarz mieszka w 

Kusiętach nieopodal Częstochowy. W 2015 roku przygotował publikację tomu „Marek 

Perepeczko w Częstochowie”. Wspomnienia przyjaciół, dokumentującego w ten wyjątkowy 

sposób pracę aktora (Perepeczko sprawował funkcję dyrektorem Teatru im. A. Mickiewicza 

w Częstochowie od 1997 do 2003) i jego pobyt w naszym mieście.  

Z twórców rozpoczynających swą karierę literacką w latach osiemdziesiątych należy 

wymienić mieszkającego w Częstochowie od 1972 roku Wiesława Wyszyńskiego (urodzony 

1953), który na łamach „Informatora Kulturalnego Województwa Częstochowskiego” w 1983 

roku opublikował debiutanckie wiersze44. Pierwszy tomik poetycki „Miejsce stałego pobytu” 

ukazał się w 1989 roku nakładem Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie. Po 

1989 roku Wyszyński aktywnie działa na rzecz kultury w mieście.    

W 1985 roku na łamach ogólnopolskiego tygodnika „Panorama” zadebiutowała jako 

prozaiczka mieszkająca w Częstochowie Barbara Rosiek (urodzona 1959). W tym samym 

roku ukazała się jej najgłośniejsza książka „Pamiętnik narkomanki”, która w 2001 stała się 

lekturą szkolną, a jej wielokrotne wznowienia świadczą o znaczącym sukcesie czytelniczym. 

Po 1989 roku Barbara Rosiek, tworząca także poezję, publikowała teksty w lokalnej prasie i 

silniej związała się ze środowiskiem literackim miasta. 

Wart odnotowania jest częstochowski debiut Waldemara Michała Gaińskiego (1952-

2011) w 1988 roku w „Nad Wartą”: wiersz „Filantropom”45. Twórca przeprowadził się z 

Warszawy do Częstochowy w latach osiemdziesiątych; publikował teksty w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim („Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Nowy Wyraz” i inne). W Częstochowie 

 

44 W. Wyszyński, Wiersze [arkusz poetycki], w: „Informator Kulturalny Województwa 
Częstochowskiego” 1983, nr 3, s. 1-16. 
45 Zob. W. Gaiński, Filantropom, w: „Nad Wartą” 1988, nr 4, s. 12. 



związał się z prasą lokalną, wyróżniając się w uprawianej także publicystyce kulturalnej 

ostrym i emocjonalnym stylem. 

 

3. Po przełomie 1989 roku 

 

Zmiany polityczne i ustrojowe, których symbolem stał się rok 1989, wpłynęły także na 

dynamikę zjawisk i procesów zachodzących w obrębie życia literackiego w Częstochowie. 31 

grudnia 1998 roku Częstochowa przestała być miastem wojewódzkim, stając się częścią 

województwa śląskiego. Odbiło się to między innymi  na  sposobie działania oficjalnych 

instytucji kulturalnych. 

5 grudnia 1991 roku powstał Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” (OPK), który 

był pierwszą instytucją samorządową działającą w Częstochowie. Początkowo OPK miał 

przede wszystkim pełnić funkcję zaplecza instytucjonalnego dla organizowanego od maja 

1991 roku w Częstochowie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. 

Z biegiem czasu stał się instytucją mocno zaangażowaną w życie kulturalne miasta, i to na 

wielu poziomach działań kulturalnych, proponując mieszkańcom wydarzenia artystyczne o 

charakterze elitarnym oraz imprezy rozrywkowe przeznaczone dla szerszego odbiorcy. 

Szczególnie mocno wsparto działania związane z życiem literackim. Siedziba OKP „Gaude 

Mater” przy ulicy Dąbrowskiego 1 stała się miejscem wielu spotkań autorskich,  twórców o 

ugruntowanej pozycji artystycznej, jak i debiutantów. OPK „Gaude Mater” działa bez 

piętrzenia biurokratycznych barier i pozostaje otwarty na inicjatywy indywidualne twórców, 

stał się symbolem nowego oblicza kultury po 1989 roku. Przy OPK „Gaude Mater” działa 

Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, organizujące między innymi przez wiele lat 

Turniej Jednego Wiersza i wspierające przede wszystkim debiutantów w dziedzinie literatury. 

Przy Ośrodku Promocji Kultury działają kluby literackie, skupiające twórców amatorów i 

popularyzujące literaturę. Jednym z najstarszych jest Klub Literacki „Złota Jesień”, 

obchodzący w 2015 roku 15-lecie swojej działalności.  

Stosunkowo nową imprezą, nie tyle integrującą środowisko literackie, co promującą 

czytelnictwo oraz pisarzy (regionu częstochowskiego), stał się organizowany od 2012 roku 

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj! Jego inicjatorami byli Agnieszka Batorek oraz Adam 

Florczyk. Impreza wchodząca w przestrzeń miejską (instalacje artystyczne) łączy w sobie 

działania popularne z ambitnymi wydarzeniami artystycznymi i literackimi46. W 

 

46 Zob. A. Batorek i A. Florczyk, PO_Czytaj! Podziękowania, w: Aleje 3 2012, nr 87/88, s. 20. 



przygotowanie festiwalu angażują się oficjalne instytucje kulturalne, m.in. Centrum Promocji 

Młodych (nowa jednostka Muzeum Częstochowskiego od 2008 roku), OPK „Gaude Mater”, 

jak i kawiarnie oraz puby działające w mieście. 

W latach dziewięćdziesiątych, a także późniejszych, ważnym wydarzeniem literackim 

Częstochowy pozostał Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. 

Regionalny Ośrodek Kultury (ROK) – dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury – stał się 

jedynym organizatorem konkursu, przejmując całkowitą odpowiedzialność za imprezę od XV 

edycji w 1991 roku. Osobami przygotowującymi konkurs przez wiele lat były Anna Woźniak 

– instruktorka ROK-u, oraz wieloletnia dyrektorka tej placówki – Anna Operacz. W jury 

konkursu zasiadały najwybitniejsze postaci polskiej humanistyki, m.in.: Grażyna Borkowska, 

Ernest Bryll, Julia Hartwig, Leszek Engelking, Marian Kisiel, Julian Kornhauser, Urszula 

Kozioł, Ludmiła Marjańska, Tadeusz Sławek, Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-

Dycki. Konkurs zmagał się z wieloma kłopotami finansowymi, nie zawsze udawało się 

uzyskać odpowiednie fundusze na przeprowadzenie kolejnej jego edycji; w latach 2012-2014 

nie był organizowany. W 2015 roku odbyła się 36. edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Laureatką tej edycji konkursu w kategorii po 

debiucie została Małgorzata Januszewska, poetka od niedawna mieszkająca w Częstochowie. 

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych w Częstochowie podejmowano liczne próby 

konsolidacji środowiska literackiego. Wioletta Grzegorzewska (urodzona 1974), aktywna 

uczestniczka życia literackiej Częstochowy do momentu wyjazdu do Wielkiej Brytanii w 

2006 roku, dokonała zestawienia grup literackich działających w Częstochowie po 1989 roku. 

Według poetki działały następujące grupy: „Klub Literacki 44” powstały w oparciu o 

Stowarzyszenie Środowisk Twórczych przy Filharmonii Częstochowskiej (członkowie: Jacek 

„Mikołaj” Olszewski, Rafał „Jeżyk” Kasprzak, Arkadiusz Frania), Klub Literacki „Meneris” 

(2000-2002), rekrutujący się ze stałych uczestników Turnieju Jednego Wiersza, 

odbywającego się przy OKP „Gaude Mater” (członkowie: Wioletta Grzegorzewska, Renata 

Zarychta; skład grupy ulegał częstej zmianie). Obydwa ugrupowania zakończyły już swoją 

działalność. Z powstałych w XXI wieku wyłącznie Janowski Klub Literacki, założony w 

2001 roku w Janowie, prowadzi nadal swą działalność (członkowie: Rafał Kasprzyk, Justyna 

Kowalik, Adam Kroczyński, Krzysztof Lampa, Marek Mańkowski, Urszula Ostrowska oraz  

lider klubu Ryszard Sidorkiewicz). Redakcja „Alei 3” – pisma, na łamach którego W. 

Grzegorzewska umieściła swój artykuł – upomniała się jeszcze o grupę Exkluziv, działającą 



w środowisku studentów częstochowskiej polonistyki w latach 1992-199347. Do grupy 

należeli: Sławomir Burszewski, Adam Słomian, Barbara Supada, Cezary Wachelka i 

Sławomir Żuberek48. (Nie było to pierwsze czasopismo wydawane przez studentów 

polonistyki częstochowskiej, choć inicjatywy ich nie zaowocowały regularnie i przez dłuższy 

czas wydawanym periodykiem).  

Poza działalnością Janowskiego Klubu Literackiego, trwającą do dnia dzisiejszego, 

funkcjonowanie pozostałych grup literackich zostało słabo udokumentowane, co utrudnia 

bardziej szczegółową charakterystykę.  

Szukając innego przewodnika po życiu literackim ziemi częstochowskiej – zwłaszcza 

lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia – warto sięgnąć po wypróbowaną metodę 

charakteryzowania środowiska literackiego poprzez odwołanie się do tytułów w lokalnej 

prasie literackiej, co pozwoli na  sporządzenie specyficznego katalogu najaktywniejszych 

twórców  literackiej Częstochowy wraz z okolicami. 

 

3.1. „Galeria  

 

Po 1989 roku jedno z pierwszych działań wydawniczych zainicjował Edward 

Piekarski, rozpoczynając w 1991 roku druk czasopisma „Galeria”, którego wydawcą było 

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego49. Wyszły  

jedynie trzy numery, ostatni numer, po długiej przerwie, ukazał się dopiero w 2002 roku. 

Władysław E. Piekarski był jednym z założycieli „Częstochowskiej Biblioteczki Poetów i 

Prozaików”, w której drukował wiersze twórców regionu częstochowskiego. W ramach serii 

ukazała się również Poetycka Częstochowa przełomu wieków (wraz z okolicami). Antologia 

poezji poetów urodzonych w regionie częstochowskim i tworzących w nim w latach 1975-

2001, cz. 1, Częstochowa 2001; cz. 2 ukazała się rok później.  

Zdecydowanie dłużej utrzymała się „mini Galeria”, której pierwszy numer pojawił się 

w marcu 1993 roku. Redaktorem naczelnym był Władysław Edward Piekarski, obok niego w 

redakcji pisma zasiedli m.in.: Jacek „Mikołaj” Olszewski, Ryszard Sidorkiewicz, Wiesław 

Wyszyński, Tadeusz Gierymski, Piotr Głowacki. Periodyk ukazywał się do kwietnia 1996 

roku z przerwami i nieregularnie; ogółem ukazało się 11 numerów. Na łamach pisma 

 

47 Zob. W. Grzegorzewska, Bakałarze, Faeton, C-67, Pryzmaty, Meneris… czyli grupy literackie w 
Częstochowie, w: „Aleje 3” 2003, nr 43, s. 7-8. 
48 Skład grupy „Exkluziv” podaję za: K. Basińska, Częstochowskie czasopisma literackie, w: 
Literatura i Kultura w Częstochowie…, s. 231. 
49 O historii „Galerii”, w: „Galeria. Regionalny Informator Społeczno-Kulturalny” 2002, nr 3, s. 4-5. 



drukowało swoje teksty większość twórców Częstochowy, należących do różnych pokoleń. 

Fragmenty prozy drukowali Elżbieta Jeziorowska-Wróbel i Krystian Piwowarski. Teksty 

poetyckie ogłaszali: Beata Brodowicz-Szymanek, Arkadiusz Frania, Szymon Grzegorzewski, 

Rafał „Jeżyk” Kasprzak, Elżbieta Libel, Maria Ogłaza, Władysław Piwowarski, Agata Polak, 

Janusz Orlikowski, Edyta Sadowska, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Wioletta Rogala  

(późniejsza Wioleta Grzegorzewska), Barbara Rosiek, Edyta Załęcka oraz Sławomir 

„Almanzor” Burszewski, który także redagował rubrykę Almazonia, zawierającą dowcipne 

komentarze wydarzeń kulturalnych oraz niewielkie recenzje literackie.  

 

3.2. „bulion” 

 

W styczniu 2002 roku z własną inicjatywą edytorską wyszli Szymon i Wioletta 

Grzegorzewscy, zakładając wydawnictwo „bulion”. Ta niezależna oficyna wydawnicza 

opublikowała między innymi debiutanckie tomiki Justyny Kowalik za drzwiami (2002), 

Mateusza Szkopa Wiersze najtańsze (2003) i Doroty Klajn Pisanki (2004). W 2003 roku  

rozpoczęli druk własnego czasopisma „bulion. Magazyn Literacki”; kolejny numer ukazał się 

z datą 2 października 2004 roku, a  3 ostatni w maju 2005 roku. Skład redakcji został 

poszerzony o Tomasza Jamrozińskiego (urodzony 1978), graficzkę i ilustratorkę Aleksandrę 

Cieślak (urodzona 1981), Tomasza Szewczyka oraz Dawida Nabiałka. Inicjatorzy pisma mieli 

ambicje rejestrowania życia literackiego Częstochowy oraz ważnych zjawisk literackich, 

związanych z głównymi nurtami kultury współczesnej. Współpracownicy pisma rekrutowali 

się głównie z grona młodych polonistów i kulturoznawców, przeważały osoby urodzone 

około 1980 roku. Teksty publicystyczne pisali m.in.: Tomasz Cieślak, Łukasz Kutyło, 

Agnieszka Nęcka, Marcin Pietrzak, Tomasz Jamroziński, Marcin Jastrzębowski, Arkadiusz 

Frania, Mateusz Szkop, Małgorzata Matera, Konrad Ludwicki.   

Z grona poetów skupionych wokół „bulionu” z pewnością warto poświęcić nieco 

więcej uwagi Wioletcie Grzegorzewskiej – nie tylko ze względu na zaangażowanie na rzecz 

rozwoju młodej literatury w Częstochowie, ale przede wszystkim ze względu na jej twórczość 

literacką, szybko docenioną w obiegu ogólnopolskim. To najbardziej wyróżniona nagrodami 

pisarka młodego pokolenia wywodząca się ze środowiska twórców częstochowskich; jej 

debiutancki tomik „Wyobraźnia kontrolowana” ukazał się w 1998 roku, w 2006 roku 

wyemigrowała do Anglii. Jeszcze mieszkając w Częstochowie, opublikowała swoje kolejne 

tomy poetyckie: „Parantele” (2003, Wydawnictwo Bulion),  następne to: „Orinoko” (2008), 

„Inne obroty „(2010), „Ruch Browna” (2011), polsko-angielski wybór wierszy „Pamięć 



Smieny/Smena’s Memory” (2011) oraz tom zapisków „Notatnik z wyspy” (2012). Debiut 

powieściowy „Guguły” (2015) zapewnił jej miejsce w gronie siedmiu finalistów Nagrody 

Literackiej Nike 2015 oraz nominację do Nagrody Literackiej GDYNIA. Po wyjeździe 

Grzegorzewska związków Częstochową nie przerwała, publikując m. in. na łamach „Alei 3” 

w 2010 roku fragmenty „Notatnika z wyspy” oraz szkice krytyczne.  

 

3.3. „Aleje 3” 

 

Wyjątkową rolę w dokumentowaniu życia literackiego Częstochowy i jej okolic po 

1989 roku spełniało pismo „Aleje 3”. Periodyk ten był najdłużej wydawanym czasopismem 

literackim w Częstochowie w niepodległej Polsce. Pierwszy numer ukazał się na przełomie 

grudnia 1995 i stycznia 1996 roku pod roboczą nazwą „Częstochowski Dwumiesięcznik 

Literacki”. Nazwa pisma wybrana została nieco później w drodze konkursu ogłoszonego 

przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, pierwszego wydawcę pisma. Zwycięzcą 

konkursu na nazwę periodyku został Krzysztof Pikor50. Wybrany tytuł nawiązywał do 

głównego szlaku komunikacyjnego Częstochowy, wyznaczającego także ścisłe centrum 

miasta. Pomysłodawcą powstania periodyku był Tadeusz Gierymski, niestrudzony działacz na 

rzecz kultury w Częstochowie. W początkowym okresie skład zespołu redakcyjnego nie był 

stały. Stosunkowo krótko funkcję redaktora naczelnego, oprócz Tadeusza Gierymskiego, 

pełnili Marian Piotr Rawinis i Tadeusz Piersiak.  Od numeru  16 (luty-kwiecień 1998) 

redaktorem naczelnym został prozaik Krystian Piwowarski (urodzony 1956) i prowadził 

pismo do numeru 45. (styczeń-marzec 2004); kolejnym redaktorem naczelnym został od 

numeru 46 (kwiecień-czerwiec 2004) powieściopisarz Marian Piotr Rawinis (urodzony 

1953)51, kierując pismem do 2010 roku (numer 77). Ostatnim redaktorem naczelnym (od 78 

do numeru 87/88) była Agnieszka Batorek. Pismo najpierw ukazywało się jako 

dwumiesięcznik, a następnie stało się kwartalnikiem.  

W 1998 roku wydawcą pisma była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. 

Biegańskiego (obecnie Biblioteka Publiczna im. W. Biegańskiego), gdzie mieściła się 

redakcja. W okresie kierowania pismem przez Krystiana Piwowarskiego działem poezji 

opiekował się Tadeusz Gierymski, nad materiałami prozatorskimi czuwał redaktor naczelny, a 

twórczością młodych zajmował się Sławomir Burszewski. Tematyka pisma nie ograniczała 
 

50 Podaję za: K. Basińska, Częstochowskie czasopisma literackie, w: Literatura i kultura w 
Częstochowie…, s. 237. 
51 Zob. E. Wróbel, hasło: Aleje 3. Dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy, w: Pisma kulturalne w 
Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010. 



się wyłącznie do literatury, choć zawsze dominowała ona na łamach „Alei 3”. Periodyk pełnił 

rolę platformy literackiej, na której spotykała się cała „pisząca Częstochowa”. Z twórców 

dojrzałych o znaczącym dorobku literackim drukowali prozaicy: Andrzej Kalinin, Janusz 

Mielczarek, Krystian Piwowarski, Marian Rawinis; poeci: Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, 

Janusz Orlikowski (urodzony 1960), Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Krzysztof Seweryn 

Wroński (urodzony 1954). Znaleźli się także przedstawiciele młodszych roczników, urodzeni 

po 1968 roku – do lat osiemdziesiątych; poeci: Beata Brodowcz-Szymanek (urodzona 1966), 

Sławomir Burszewski (urodzony 1969), Marcin Janocha (urodzony 1984), Arkadiusz Frania 

(urodzony 1973), Wioletta Grzegorzewska, Szymon Grzegorzewski, Ireneusz Korpyś 

(urodzony 1982), Justyna Kowalik (urodzona 1979), Agata Polak (urodzona 1967), Edyta 

Sadowska (urodzona 1968 ) Mateusz Szkop (urodzony 1982), Renata Zarychta (urodzona 

1974); prozaicy Konrad Ludwicki (urodzony 1969), Aleksander Wierny (urodzony 1974). 

Na łamach „Alei 3” publikowane były także ważne teksty publicystyczne ukazujące  

zarówno historię regionu, jak i bieżące życie literackie i kulturalne. W  gronie uprawiających 

publicystykę kulturalną należy także wymienić kilka zasłużonych osób, których działalność 

wpłynęła w istotny sposób na pogłębienie tożsamości i świadomości historycznej 

mieszkańców miasta, m.in. Agnieszkę Batorek, Marka Czarnołęskiego, Joannę Grochowską, 

Elżbietę Hurnikową, Zbisława Janikowskiego, Aleksandra Jaśkiewicza, Konrada 

Ludwickiego, Janusza Mielczarka, Beatę Młynarczyk, Mariana Panka, Władysława 

Ratusińskiego i Aleksandra Wiernego.  Pismo „Aleje 3” w dużym stopniu przyczyniło się 

również do powrotów literackich twórców mieszkających  poza Częstochową. Tu drukowali 

Elżbieta Cichla-Czarniawska, Tadeusz Chabrowski oraz Ludmiła Marjańska (1923-2005), 

publikujący wspomnienia oraz swoje najnowsze utwory. Ostatni numer „Alei 3” ukazał się 

we wrześniu 2012 roku.      

 

3.4. „Galeria” i działalność Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” 

 

W maju 2007 roku powstało Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”. W gronie 

inicjatorów znaleźli się następujący twórcy: Małgorzata Franc, Tomasz Gładysz, Wojciech 

Grabałowski, Ireneusz Korpyś, Andrzej Kalinin, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, 

Konrad Ludwicki, Jan Łączewski, Grażyna Mucha, Marian Panek, Władysław E. Piekarski, 

Rafał Socha, Zbigniew Stańczyk, Zbigniew Wołczyński, Wiesław Wyszyński. Na stornie 

internetowej towarzystwa można przeczytać, że za najważniejszy cel „Li-TWA” uznaje: 

„wspieranie twórców literatury na zasadach samopomocy oraz reprezentowania ich 



problemów, wniosków i postulatów w stosunku do administracji państwowej i 

samorządowej”. Osobą konsolidującą owo środowisko literatów był Władysław Edward 

Piekarski, obecnie honorowy prezes Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”52. W 2015 

roku zarząd towarzystwa tworzą: Bogdan Knop – prezes, Olga Wiewióra – wiceprezes, 

Izabela Ptak – skarbnik, oraz członkowie: Marian Panek, Ireneusz Korpyś, Małgorzata 

Nowakowska-Karczewska, Ryszard Sidorkiewicz. Zebrania i posiedzenia towarzystwa 

odbywają się aktualnie w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.  

W maju 2007 roku Towarzystwo Wzajemnej Adoracji rozpoczęło wydawanie 

własnego periodyku literackiego, noszącego początkowo nazwę „LI-TWA”, od numeru 3 w  

2007 zmieniono nazwę na „Galeria”, nawiązując tym samym do czasopisma wydawanego 

przez Władysława Edwarda Piekarskiego na początku lat dziewięćdziesiątych. „Galeria” 

ukazywała się nieregularnie, w latach 2013-2015 już jako kwartalnik. W pierwszym zespole 

redakcyjnym znalazły się następujące osoby: Małgorzata Franc, Wojciech Grabałowski, 

Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Władysław Edward Piekarski, Rafał Socha, Wiesław 

Wyszyński, Zbigniew Stańczyk, Zbigniew Wołczyński; w 2008 do zespołu redakcyjnego 

dołączył Wiesław Wyszyński. Funkcja redaktora naczelnego pojawiła się w stopce 

redakcyjnej w 2009 roku, pełnili ją Małgorzata Nowakowska-Karczewska i Zbigniew 

Wołczyński. W 2013 roku  wraz ze zmianą szaty graficznej pojawił się zespół redagujący 

pismo w składzie: Barbara Strzelbicka, Agnieszka Złota, Olga Wiewióra, Władysław Edward 

Piekarski, Jan Łączewski, Rafał Socha, Ireneusz Korpyś. Ostatecznie redakcja pisma składa 

się z następujących osób: Olga Wiewióra – redaktor naczelny, Barbara Strzelbicka – sekretarz 

redakcji, Rafał Socha – zastępca redaktora naczelnego i członkowie Agnieszka Złota, 

Władysław E. Piekarski, Jan Łączewski, Ireneusz K. Korpyś; od numeru 29 (2015) funkcję 

redaktora naczelnego pełni Agnieszka Złota. Stałymi współpracownikami „Galerii”, oprócz 

członków redakcji, są: Andrzej Kalinin, Tadeusz Chabrowski, Jacek Gierasiński, Piotr 

Głowacki, Elżbieta Gola, Alicja Nowak, Kazimierz Kowalczyk, Wojciech Kajtoch, Ida 

Jadwiga Łubińska, Marian Panek, Michał Wilk; z pismem współpracowała także zmarła w 

2015 roku poetka Olga Bąk.  

„Galeria” spełnia funkcję trybuny dla lokalnych twórców, posiada także obszerny 

dział publicystyki kulturalnej i literackiej. Drukowane są liczne recenzje literackie 

dokumentujące życie literackie w Częstochowie i w kraju. Rola tego periodyku szczególnie 

wzrosła od  momentu, kiedy przestały wychodzić „Aleje 3”. Twórcy skupieni wokół „Galerii” 

 

52 Zob. Władysław E. Piekarski, Jesteśmy!, w: „Galeria” 2009, nr 11, s. 3-10. 



to obecnie jedno z najaktywniejszych środowisk literackich Częstochowy. Prowadzą między 

innymi prężną działalność wydawniczą. 

 

4. Poeci – ambasadorzy Częstochowy 

 

Dwudziestowieczni poeci, o niekwestionowanym dorobku literackim, wywodzący się 

z Częstochowy i okolic, zostali ważnymi ambasadorami miasta. Symbolem umiejętnie 

kreowanej w tym względzie polityki kulturalnej władz Częstochowy stały się między innymi  

książki: Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas”. Antologia wierszy Władysława 

Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny Poświatowskiej, Ludmiły Mariańskiej, wstęp i opracowanie 

Elżbieta Hurnikowa (2006), Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne, red. Agnieszka 

Czajkowska, Elżbieta Hurnikowa, Anna Wypych-Gawrońska (2010), O Ludmile Mariańskiej. 

Szkice – interpretacje – wspomnienia, red. Elżbieta Hurnikowa, Iwona Skrzypczyk-

Gałkowska (2015). Publikacje te wydało Muzeum Częstochowskie, sfinansowane zostały w 

całości przez władze miasta. 

 

4.1. Halina Poświatowska 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w latach 

dziewięćdziesiątych stał się pretekstem do upominania się o pamięć o poetce w 

Częstochowie. Miejscowi publicyści regularnie apelowali o trwałą obecność Haliny 

Poświatowskiej w przestrzeni miejskiej. Rajmund Piersiak, Tadeusz Gierymski w latach 

siedemdziesiątych oraz Tadeusz Piersiak i Waldemar Gaiński w latach dziewięćdziesiątych 

poruszali problem zagospodarowania rodzinnego domu poetki w Częstochowie przy ulicy 

Jasnogórskiej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych nastąpił stopniowy wzrost zainteresowania 

Poświatowską w jej rodzinnym mieście. Przyczyniła się do tego także oficjalna polityka 

kulturalna ówczesnych władz miasta, które nie tylko popierały, ale także inicjowały wiele 

wydarzeń budujących tradycję literacką Częstochowy.  

Uchwałą z 13 maja 1996 roku Publicznej Szkole nr 8, mieszczącej się przy ulicy 

Szczytowej, nadano imię Haliny Poświatowskiej; pomysł ten wyszedł z grona 

pedagogicznego szkoły oraz społeczności uczniowskiej.  

9 maja 2005 roku z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy 

przy ulicy 7 kamienic nr 17 na budynku, w którym przyszła na świat poetka,  została 



odsłonięta tablica pamiątkowa. 7 maja 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie Domu Poezji 

– Muzeum Haliny Poświatowskiej, mieszczącego się przy ulicy Jasnogórskiej 23 w 

rodzinnym domu poetki; jest to jeden z obiektów administracyjnie należących do Muzeum 

Częstochowskiego.  

10 października 2007 roku w centrum miasta, przy ruchliwym skrzyżowaniu Alei  

Najświętszej Maryi Panny z ulicami Dąbrowskiego i Nowowiejskiego, został odsłonięty 

pomnik – ławeczka Haliny Poświatowskiej, autorstwa rzeźbiarza i odlewnika Roberta 

Sobocińskiego.  

Wyjątkowo uroczyście obchodzone są w Częstochowie kolejne „okrągłe” rocznice 

urodzin i śmierci poetki. Pojawiają się ciekawe inicjatywy, adresowane do różnych 

odbiorców; swoją ofertę proponują najważniejsze instytucje kulturalne miasta, wspierane 

przez  władze Częstochowy.  

  

4.2. Ludmiła Marjańska 

 

Wyjątkowo mocno z Częstochową związała się niejako na nowo Ludmiła 

Marjańska53. W 1987 roku przyjechała do Częstochowy, promując swoją najnowszą powieść 

Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny, której bohaterkami są uczennice przedwojennego 

Gimnazjum im. J. Słowackiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego); 

pisarka ukończyła je w czasie okupacji niemieckiej na tajnych kompletach w 1942 roku54. 

Uczestniczyła również w spotkaniach autorskich w swej dawnej szkole, nawiązując bliskie 

relacje z gronem pedagogicznym i młodzieżą. Jedna z uczennic „Słowackiego” stała się 

pierwowzorem powieści Marjańskiej „To ja, Agata” z 1997 roku. Pisarka często przyjeżdżała 

do Częstochowy na zaproszenie władz miasta, instytucji kulturalnych; w 1995 roku 

uhonorowana została Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy. Pogłębiały się bliskie relacje 

pisarki z wieloma częstochowianami; szczególna przyjaźń połączyła Ludmiłę Marjańską z 

wieloletnią polonistką „Słowackiego” Marią Nasińską, autorką cennych artykułów i szkiców 

poświęconych poetce55. W styczniu 2004 roku uroczyście obchodzono w Częstochowie 

jubileusz 80. urodzin i 50-lecia twórczości pisarki. Już po śmierci poetki (zmarła w 2005 

 

53 Zob. L. Marjańska, Częstochowa – miasto mojej młodości, w: „Almanach Częstochowy” 1993. 
54 K. Batora, hasło: Marjańska Ludmiła, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik 
biobibliograficzny, t. 5, red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 1997, s. 300-302. 
55 Zob. M. Nasińska: Była wśród nas. Wspomnienie o Ludmile Marjańskiej, w: Almanach 
Częstochowy 2002, s. 147-156; Z wierszami przez życie – wspomnienie o Ludmile Marjańskiej, w: 
Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. 
Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009, s. 103-120. 



roku) na froncie budynku I LO w 2013 roku, z okazji 90. urodzin Ludmiły Marjańskiej 

odsłonięto tablicę upamiętniającą jej postać i edukację w liceum.   

 

5. Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie 

literatury  

 

• Tadeusz Chabrowski (1993); 

• Andrzej Kalinin (1994);  

• Ludmiła Marjańska (1995);  

• Waldemar Gaiński (1997);  

• Krystian Piwowarski (1998);  

• Elżbieta Jeziorowska-Wróbel (1999) – nagroda w kategorii literatura za całokształt 

działalności artystycznej;   

• ks. prof. Jan Związek (2000) – nagroda w kategorii literatura i historia za całokształt 

pracy twórczej;  

• Tadeusz A. Szyma (2003) – za całokształt działalności twórczej;  

• Ryszard Sidorkiewcz (2004) – za całokształt pracy twórczej;  

• Marian Piotr Rawinis (2006);  

• Elżbieta Hurnik (2007) – za całokształt działalności ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji wiedzy o poetach ziemi częstochowskiej;  

• Henryk Bardijewski (2009)  –  za całokształt działalności twórczej;  

• Krystyna Kotlińska (2010)  – za całokształt działalności twórczej;  

• Franciszek Sobalski (2011) – za całokształt działalności badawczej, publicystycznej i 

popularyzatorskiej w dziedzinie historii;  

• Zbisław Janikowski (2012) – za całokształt działalności twórczej w dziedzinie 

literatury ze szczególnym uwzględnieniem publikacji Częstochowa między wojnami;  

• Wiesław Wyszyński (2013) – za całokształt działalności w dziedzinie literatury;   

• Konrad Ludwicki (2014) – za całokształt działalności twórczej i propagatorskiej w 

dziedzinie literatury;  

• Barbara Rosiek (2015) – za całokształt działalności literackiej56. 

 

 

56 Zob. informacje ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy: dostęp 20 X 2015. 
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dr Elżbieta Wróbel 

Życie literackie ziemi częstochowskiej – okres międzywojenny 

 

1. Ziemia częstochowska – terminologiczne dylematy 

 

Określenie ziemia częstochowska, mimo że pojawia się często w dyskursie 

publicystycznym, a nawet naukowym, jest terminem mało precyzyjnym. Ze względu na 

uwarunkowania historyczne badacze nie są zgodni, jaki geograficznie obszar obejmuje swym 

zasięgiem. Przy opracowaniu niniejszego hasła posłużono się rozstrzygnięciem 

administracyjnym – wielokrotnie wykorzystywanym już przez historyków – ograniczającym 

określenie ziemia częstochowska wyłącznie do międzywojennego powiatu częstochowskiego. 

Kształt administracyjny powiatu częstochowskiego w aspekcie historycznym i geograficznym 

od X wieku po XX wiek (powołanie województwa częstochowskiego) wnikliwie omówił 

Marceli Antoniewicz1. Również ks. Jan Związek, historyk i badacz regionu, we wstępie do 

Słownika biograficznego ziemi częstochowskiej, podejmując się próby doprecyzowania 

terminu ziemia częstochowska, posłużył się głównie argumentami wynikającymi z podziału 

administracyjnego – zarówno państwowego, jak i kościelnego (powołanie w 1926 roku 

diecezji częstochowskiej) – i zauważył: 

  

W ten sposób zaprezentowana przeszłość terytorialna Częstochowy i okolic pozwala 
jedynie stwierdzić, iż nie można precyzyjnie i jednoznacznie określić pod względem 
geograficznym terytorium ziemi częstochowskiej. Zmiany bowiem zarówno w 
administracji państwowej, jak i kościelnej powodowały liczne przeobrażenia terytorialne 
nazw, które posiadały przymiotnik częstochowski czy częstochowska (ziemia). Niemniej 
jednak należy z większą lub mniejszą dokładnością podać określenie ziemi 
częstochowskiej. Podstawą wyznaczenia tego terenu będą wszelkie jednostki 
administracyjne, które w ciągu wieków zakreślały granice z nazwą częstochowski. W ten 
sposób w skład ziemi częstochowskiej będą należeć tereny zamknięte od Zagłębia 
Dąbrowskiego po Wieruszów i Rozprzę oraz od Olesna, Lublińca i Dobrodzienia po 
Koniecpol i Szczekociny. Centrum tej ziemi jest Częstochowa […]2. 

 

Ks. Jan Związek podkreślił także rolę, jaką w rozpowszechnieniu się terminu ziemia 

częstochowska w literaturze naukowej i popularnonaukowej odegrali dwudziestowieczni 

prekursorzy badań regionalnych w Częstochowie, skupieni wokół „Ziemi Częstochowskiej” – 

 

1 M. Antoniewicz, Struktury administracyjne na ziemiach zespolonych w województwie 
częstochowskim (od X wieku do 1975), w: 20 lat województwa częstochowskiego, red. J. Mielczarek, 
Częstochowa 1995. 
2 Ks. J. Związek, Ziemia częstochowska w aspekcie historycznym, w: Słownik biograficzny ziemi 
częstochowskiej, red. A. J. Zakrzewski, t. 1, Częstochowa 1998, s. 10. 



periodyku powstałego w okresie międzywojennym. W pierwszym tomie tego rocznika z 1934 

roku stwierdzono: 

 

„Ziemia Częstochowska”, jako nazwa która dała tytuł niniejszej książce, nie ma 
historycznego uzasadnienia. Ziemi częstochowskiej wśród dawnych ziem 
Rzeczypospolitej nie ma. Częstochowa należała w różnych czasach do różnych okręgów 
administracyjnych, przeważnie zaś związana była z Wieluniem i wobec tego należała do 
Ziemi Wieluńskiej. Okolice jej albo również należały do Ziemi Wieluńskiej, albo do 
powiatu olkuskiego i Ziemi Radomskiej. Dla celów prac regionalnych ziemia 
częstochowska obejmuje właściwie tylko powiat administracyjny częstochowski i 
najbliższe jego okolice, wyraźnie swym charakterem i przejawem odrębności regionalnej 
ciążące ku Częstochowy3. 

 

Zatem wyznaczenie obszaru ziemi częstochowskiej w oparciu o mapę administracyjną 

międzywojennej Polski wydaje się w pełni uzasadnione. Ówczesny powiat częstochowski był 

częścią województwa kieleckiego i obejmował 21 gmin wiejskich (największe: Złoty Potok, 

Miedźno, Rędziny) i 2 gminy miejskie –Kłobucki Krzepice (w dużej mierze granice powiatu 

pokrywały się z podziałem administracyjnym ustalonym pod zaborami w 1867 roku). Ze 

względu na swój potencjał gospodarczy oraz liczbę mieszkańców rolę ważnego ośrodka życia 

kulturalnego i – tym samym – literackiego całego powiatu mogła spełniać wyłącznie 

Częstochowa. Także obecność Zakonu Ojców Paulinów na Jasnej Górze i cudownego obrazu 

Boskiej Częstochowskiej, przyciągające od wieków rzesze pielgrzymów, niewątpliwie 

wzmacniały pozycję miasta jako ośrodka kulturalnego i stolicy duchowej katolickiej Polski. 

(Odrębnym tematem wymagającym opracowania bez wątpienia pozostaje Jasna Góra jako 

ośrodek życia kulturalnego w Polsce). 

 

2. Częstochowa nie tylko literacka 

 

Już w XIX wieku Częstochowa zyskała pozycję ważnego ośrodka przemysłowego. W 

okresie II Rzeczypospolitej stała się ósmym co do wielkości miastem w Polsce, w 1939 roku 

liczyła 138 tys. mieszkańców. Miasto było ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta jeszcze przed Wielką Wojną przełożył się na rosnące 

potrzeby kulturalne rdzennych częstochowian, ludności napływowej, ale i pielgrzymów, 

szukających nie tylko duchowych doznań. Brak wyższych uczelni oraz prężnych instytucji 

życia artystycznego, które w XX wieku zawsze silnie stymulowały rozwój środowisk 

inteligencji twórczej w dużych aglomeracjach, nie ułatwiał rozwoju kultury. Podkreślić także 

 

3 K. Kühn, Przedmowa. (Praca regionalna), w: „Ziemia Częstochowska” 1934, t. 1, s. 7. 



należy, że wśród grup społecznych w Częstochowie dominowali robotnicy, którzy głownie z 

przyczyn finansowych nie mogli być aktywnymi odbiorcami szeroko rozumianych działań 

kulturalnych. Jedynie stosunkowo liczne w mieście kina i kinoteatry, dostarczające widzom 

głównie rozrywki, mogły liczyć na powodzenie. Mimo trudności, miejscowa inteligencja, 

skupiona w organizacjach oraz stowarzyszeniach społecznych, starała się rozwijać życie 

kulturalne miasta. Wyjątkowo popularną formą aktywności było przeprowadzanie różnego 

rodzaju akcji odczytowych i spotkań dotyczących między innymi problematyki literackiej i 

oświatowej. Szczególne ożywienie kultury częstochowskiej nastąpiło w latach trzydziestych 

za sprawą kilku interesujących inicjatyw obywatelskich wspieranych przez ówczesne władze 

miasta; rolę liderów lokalnej społeczności odegrali przede wszystkim nauczyciele, 

dominujący jako grupa zawodowa wśród miejscowej inteligencji.  

Pod koniec lat dwudziestych jednym z największych osiągnięć w dziedzinie szeroko 

rozumianej kultury było stworzenie w 1927 roku stałego zespołu aktorskiego i uruchomienie 

Teatru Miejskiego „Rozmaitości” (ul. Katedralna 3). Jego założycielem był Jan Otrembski; 

wkrótce nazwa została zmieniona na Teatr Miejski Kameralny. Życie teatralne Częstochowy 

posiada bogatą historię. Dużym wydarzeniem była obecność teatru Marii Przybyłko-Potockiej 

w trakcie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w 1909 roku, a także wizyty Reduty kierowanej 

przez Juliusza Osterwę. Do podniesienia rangi sceny teatralnej w Częstochowie przyczyniła 

się niewątpliwie budowa gmachu teatralnego przy ulicy Kilińskiego 15, otwartego 22 lipca 

1931 roku; społeczeństwo miasta ofiarnie wspierało jego powstanie. Przyjazd do 

Częstochowy w 1932 roku wybitnego artysty Iwo Galla i objęcie przez niego stanowiska 

dyrektora teatru (pełnił tę funkcję do połowy 1935 roku) doprowadziło do sukcesu 

artystycznego sceny częstochowskiej. Wystawiane przez Galla sztuki poziomem 

artystycznym wykraczały daleko poza formułę teatru prowincjonalnego4.  

 

4 O wymienionych wydarzeniach z historii życia teatralnego Częstochowy powstało ostatnio wiele 
publikacji weryfikujących wcześniejsze ustalenia badaczy regionu częstochowskiego: Z. Jędrzejewski, 
O teatrze w domu Kacpra Benduskiego i o pierwszych częstochowskich przedstawieniach 
zawodowych towarzystw aktorskich, w: Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w 
literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009; A. 
Wypych-Gawrońska, Teatr Marii Przybyłko-Potockiej, w: Literatura i kultura w Częstochowie…; Z 
Jędrzejewski, Iwo Gall w Częstochowie (1932-1935). Spis przedstawień, w: Historia i Teoria 
Literatury, 2009, t. 10; Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, red. A. Wypych-Gawrońska, E. Wróbel, 
J. Warońska, Częstochowa 2014. W powyższej książce znalazły się następujące artykuły dotyczące 
działalności Galla w Częstochowie: Z. Jędrzejewski, Redutowe wyprawy na Jasna Górę; J. Warońska, 
Polityka repertuarowa w czasie dyrekcji Iwo Galla w Częstochowie; A. Pobratyn, Częstochowscy 
aktorzy Iwo Galla; A. Boral, Scena częstochowska jako przedsiębiorstwo teatralne za dyrekcji Iwo 
Galla (1932-1935). Uwarunkowania gospodarcze i finansowe działalności teatru; E. Wróbel, „Gazeta 
Narodowa” o teatrze Iwo Galla w Częstochowie – artysta i lokalna polityka; E. Hurnikowa, „Zalotnicy 



Spektakularnym wydarzeniem o skali ogólnopolskiej stała się ekspozycja 

zatytułowana „Wystawa książki polskiej oraz regionalizmu Częstochowy i okolicy”, którą 

zaprezentowano w kwietniu 1934 roku. Towarzyszył jej okolicznościowy katalog, wiernie 

dokumentujący prezentowane zbiory5. Impulsem do zorganizowania wystawy był Tydzień 

Książki Polskiej odbywający się w grudniu 1933 roku w Warszawy pod patronatem 

najwyższych władz państwowych – m.in. Marszałka Józefa Piłsudskiego – miał on 

propagować czytelnictwo. Wystawę częstochowską, prezentowaną w ramach ogólnopolskiej 

inicjatywy, z przyczyn organizacyjnych przesunięto na kwiecień następnego roku. 

Ekspozycja, ukazując dziedzictwo kulturalne miasta6, nabrała także charakteru regionalnego. 

Odbywała się w sali Rady Miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego 14, a nad jej przygotowaniem 

czuwał lokalny komitet pod przewodnictwem Jadwigi Mackiewiczowej (małżonki 

ówczesnego prezydenta miasta Jana Mackiewicza), w skład którego weszli m.in.: Jan 

Barylski, Józef Mikołajtis oraz Zdzisław Wróbel7. Specjalnie na wystawę do Częstochowy 

przyjechali Wacław Sieroszewski, ówczesny prezes Polskiej Akademii Literatury oraz 

znakomici krytycy: Karol Irzykowski i Wincenty Rzymowski. W trakcie specjalnego 

wieczoru autorskiego, który odbył się 20 kwietnia 1934 roku w Teatrze Kameralnym, 

Irzykowski wygłosił odczyt Niebezpieczeństwo książki8, a swoje wrażenia z pobytu w 

Częstochowie krytyk opublikował na łamach warszawskiego „Pionu”9. Z dobrotliwym 

humorem pisał wówczas: 

  

Jeszcze muszę o tym powiedzieć, jak bardzo byłem dumny ze swego prezesa, choć z 
początku czułem się przy nim jak Sancho Pansa, cywil. Podziwiałem jego swobodne 
obejście, jego dar serdecznego przemawiania, patriotyzm wyrażający się naturalnie, bez 
patosu. Mężczyźni brali go w koło wspomnień legionowych; panie mieniły go 
czarującym – fotogenicznym. Hołdy, składane mu, dotyczyły jego własnej osoby – 
prezesurę PAL on zdobił – nie ona jego. Aż byłem zazdrosny; ale i ja na tym zyskałem. 
Wieczorem, gdy podpisywałem jakieś kartki i fotografie, zdawało mi się nieomal, że 
jestem gwiazdorem filmowym. Za to nazajutrz, gdy już p. Sieroszewskiego nie było, 
poczułem się jak – rewizor z Petersburga. 
 
Dopiero w wagonie drogi powrotnej, gdy rozcinałem kartki książek ks. biskupa Kubiny, 
odzyskałem równowagę. Czytałem, rozmyślałem, notowałem, w głowie urabiałem sobie 

 

niebiescy” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Problematyka sztuki i jej realizacja na 
częstochowskiej scenie za dyrekcji Iwo Galla. 
5 Wystawa książki polskiej oraz regionalizmu Częstochowy i okolic, 8-22 kwietnia 1934 r., 
Częstochowa 1934. 
6 Zob. anonimowa notatka: Z wystawy książki polskiej, w: „Goniec Częstochowski” 1934, nr 86, s. 5. 
7 J. Jaglarz, Wystawa książki polskiej w 1934 roku, w: „Almanach Częstochowy” 1989, s. 64. 
8 Zob. anonimowa notatka: Akademicy w Częstochowie, w: „Goniec Częstochowski” 1934, nr 90, s. 
3. 
9 K. Irzykowski, Z wycieczki akademickiej do Częstochowy, w: „Pion” 1934, nr 18. 



przyszłe artykuły, snułem dalej inne swoje ulubione kompleksy – słowem, byłem znowu 
normalnym literatem – choć suty bukiet, owinięty w papier i umieszczony w siatce w 
wagonie, przypominał mi chwile znakomitej sławy i staropolskiej gościnności doznanej 
od częstochowian10. 

 

Także relacje prasowe publikowane w prasie lokalnej potwierdzają, że ekspozycja 

poświęcona książce oraz tradycjom wydawniczym regionu częstochowskiego cieszyła się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.     

 

Podkreślić należy, iż również społeczność polskich Żydów – stanowili blisko 20% 

ludności miasta – znacząco wzbogacała oblicze kultury w Częstochowie. Wymownego 

przykładu dostarcza np. działalność Żydowskiego Towarzystwa Muzyczno-Literackiego 

„Lira”, założonego w 1908 roku i związanego z zasłużoną dla rozwoju miasta rodziną 

Markusfeldów. Również członkowie rodu Wolbergów wpisali się w historię kultury 

częstochowskiej, otwierając w 1915 roku Teatr Letni, mogący pomieścić 600 widzów. W 

1919 roku został on przemianowany na Teatr Polonia, stając się znaczącym ośrodkiem życia 

kulturalnego w mieście, w którym oprócz występów teatralnych i projekcji filmowych 

odbywały się również spotkania literackie z popularnymi wówczas pisarzami polskimi11. 

 

3. Częstochowscy nauczyciele – animatorzy życia kulturalnego miasta 

 

Atutem Częstochowy było dobrze działające szkolnictwo – zwłaszcza gimnazja oraz 

seminaria. Oprócz funkcji edukacyjnej pełniły one również rolę instytucji kulturalnych12. 

Organizowano w nich spektakle teatralne, koncerty symfoniczne, akademie, często 

pokazywane także poza murami szkolnymi – w latach dwudziestych przeważnie w sali 

kinoteatru na ulicy Szkolnej (obecnie Dąbrowskiego), później w budynku Teatru Miejskiego.  

 

10 K. Irzykowski, ::Z wycieczki akademickiej do Częstochowy, w: K. Irzykowski, Pisma rozproszone, 
t. 3, 1932-1935, red. A. Lam, Kraków 2000, s. 340-341. 
11 Podaję za: H. Dominiczak, Częstochowa i jej mieszkańcy 1918-1939, w: Częstochowa. Dzieje 
miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 3: W czasach Polski Odrodzonej i drugiej wojny światowej, red. 
R. Szwed, Częstochowa 2006, s. 48-49. Znaczenie społeczności żydowskiej dla rozwoju miasta i jej 
kultury w niezwykle atrakcyjny sposób ukazuje album: Żydzi częstochowianie: współistnienie – 
Holocaust – pamięć, red. J. Mizgalski, wybór i oprac. materiałów E. Surma-Jończyk, współpraca W. 
Paszkowski, Częstochowa 2004. Interesujące informacje o działalności rodziny Wolbergów – głównie 
Adama – znajdują się na stronie internetowej: Genolodzy. Pl. Serwis Polskiego Towarzystwa 
Genologicznego; zamieszczono tu referat Stanisława Kabzińskiego: Zaskakujące koligacje rodziny 
Wolbergów [dostęp: 2 grudnia 2015]. 
12 Z. Grządzielski, J. Mizgalski, Nauczyciele w Częstochowie II Rzeczypospolitej, w: Społeczeństwo 
Częstochowy w latach 1918-1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997. 



Przykład aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym miasta stanowi 

prasa szkolna. Pierwszym tego typu periodykiem był „Sztubak”, wydawany w 1921 roku 

przez II Gimnazjum Państwowe im. Romualda Traugutta (w następnym roku szkolnym 

zmieniono tytuł na „Wspólnymi Siłami”). Zdecydowanie dłuższy żywot stał się udziałem 

wydawanego także przez gimnazjum Traugutta w latach 1926-1939 miesięcznika „Świat 

Szkolny”, który, jak zauważył Sławomir Folfasiński, należał do najlepszych tego typu 

periodyków w Polsce13. Wysoki poziom pisma był zasługą polonistki dr Haliny Płodowskiej 

(w szczytowym okresie nakład sięgał 2000 egzemplarzy i drukowany był w znanej 

częstochowskiej drukarni Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego). W latach 1928-1931 

uczniowie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego, Państwowego 

Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego i Państwowego Seminarium Ochroniarek rozpoczęli 

publikację miesięcznika „Ogniwa” (opiekunem tej inicjatywy uczniowskiej był również 

nauczyciel – Zdzisław Wróbel). Pisma wydawano starannie i – choć skoncentrowane wokół 

problemów szkolnych – przeznaczone były dla szerszego czytelnika; zawierały materiały 

poświęcone kulturze miasta oraz twórczości literackiej młodych. Także inne szkoły 

częstochowskie wydawały własne periodyki na wysokim poziomie edytorskim. 

Pracujący w szkolnictwie częstochowskim nauczyciele stanowili ważną część 

miejscowej inteligencji. Z grona pedagogów wywodziło się wielu prekursorów badań 

naukowych kultury i życia ziemi częstochowskiej. Należy przywołać choć kilka nazwisk 

wybitnych nauczycieli i społeczników – polonistkę dr Halinę Płodowską (z domu Biegańską), 

która wraz z ojcem – lekarzem i społecznikiem zasłużonym dla miasta, Władysławem 

Biegańskim – już w 1905 roku opublikowała Przewodnik po Częstochowie i okolicy, 

propagatorów turystyki pieszej: Jana Sołdrowskiego14, Zdzisława Wróbla, Wacława 

Płodowskiego, Stanisława Pazurkiewicza oraz Ignacego Schreibera, Adama Millera, Józefa 

Wójcickiego i Józefa Mikołajtisa, którego działalność społeczna i naukowa na trwałe wpisała 

się w historię miasta pierwszej połowy XX wieku. 

Środowisko nauczycieli mocno wsparło inicjatywę starosty częstochowskiego 

Kazimierza Kühna, który 25 lutego 1932 roku powołał do życia Towarzystwo Popierania 

Kultury Regionalnej (TPKR). Siedziba stowarzyszenia mieściła się w Państwowym 

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, a zebrania sekcji odbywały się w innych szkołach 

 

13 S. Folfasiński, Zarys dziejów prasy wydawanej w Częstochowie, w: Dzieje Częstochowy od zarania 
do czasów współczesnych, red. A. Czeczot, S. Krakowski, B. Puczyński, Katowice 1964, s. 339. 
14 J. Sołdrowski, O wycieczkach szkolnych jako istotnej części nauczania języka polskiego. Uwagi dla 
nauczycieli szkół niezbędne dla młodzieży szkół średnich i wszystkich miłośników przyrody wielce 
pożyteczne, Częstochowa 1926. 



częstochowskich15. TPKR wprowadziło na rynek wydawniczy pierwszy periodyk o ambicjach 

naukowych, poświęcony kulturze i historii regionu;  była nim, ukazująca się do dziś, „Ziemia 

Częstochowska”. Tom I ukazał się w roku 1934 nakładem miejscowego wydawnictwa 

Władysława Nagłowskiego. W okresie międzywojennym wyszły jeszcze tom II (1938) i część 

tomu III (w całości ukazał dopiero w 1947 roku).  

TPKR wraz z ówczesnymi władzami miasta doprowadziło do powstania muzeum 

regionalnego w Parku im. ks. Stanisława Staszica (w pawilonie Wystawy Przemysłu i 

Rolnictwa z 1909 roku); ostatecznie placówka otrzymała nazwę Zbiory Regionalne i została 

otwarta w styczniu 1936 roku. Również dzięki zaangażowaniu nauczycieli szkół średnich 

powstało w lipcu 1936 roku Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, którego członkami byli 

m.in.: Jadwiga Jakubowska, Stefan Jarzębiński, Konstanty Karwan, Edward Mąkosza, Jan 

Paciorkowski, Wacław Płodowski, Kazimierz Sobak, Jan Smolarkiewicz16. Nazwiska 

częstochowskich nauczycieli pojawiały się w różnych sferach życia kulturalnego 

Częstochowy.   

 

4. Prasa i literatura 

 

Specyfika międzywojennego życia kulturalnego i literackiego w Polsce sprawiła, że 

doskonałymi przewodnikami w przestrzeni kultury były tytuły gazet i czasopism 

wydawanych w danym regionie. W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w 

Częstochowie dominowała prasa lokalna o charakterze informacyjnym17.  

Najważniejszym dziennikiem był „Goniec Częstochowski”; ukazywał się od 190618 

roku praktycznie nieprzerwanie aż do 1939 roku (ostatni numer ukazał się z datą 2 września). 

Jego wydawcą był Franciszek Dionizy Wilkoszewski (1875-1941). W latach trzydziestych 

należąca do niego drukarnia była jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Na łamach 

wydawanej przez siebie gazety publikował – podpisywane m.in. pseudonimem Igrek – 

 

15 65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury 
Regionalnej w Częstochowie,  red. M. Antoniewicz i M. Głowacki, Częstochowa 1997, s. 9. 
16 F. Sobalski, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, dawniej Towarzystwo Popierania Kultury 
Regionalnej, na tle innych częstochowskich towarzystw w latach 1932-1939, w: 65 lat 
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego…, s. 21-29. 
17 T. Mielczarek, Od „Monitora do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769-
1994), Kielce 1996, s. 117-123. 
18 W początkowym okresie gazeta wydawana przez Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego nosiła 
tytuł „Wiadomości Częstochowskie. Dziennik”, a następnie „Dziennik Częstochowski; tytuł „Goniec 
Częstochowski” pojawił się w 1907 roku. 



felietony. Wilkoszewski był również społecznikiem i mecenasem działań kulturalnych w 

mieście; w czasie II wojny światowej działał w podziemiu, był oficerem Armii Krajowej.  

Podtytuł „Gońca Częstochowskiego” brzmiał: „Dziennik polityczny, społeczny, 

literacki i ekonomiczny”, jednak kwestie szeroko pojmowanego życia kulturalnego i 

literackiego zredukowano do kronikarskiego odnotowywania ważnych wydarzeń. Wśród 

tekstów poświęconych kulturze dominowały krótkie notatki informacyjne o odczytach, 

spotkaniach autorskich, repertuarze miejscowych kin i teatru. Stosunkowo więcej uwagi 

poświęcano repertuarowi kinoteatrów, a od 1927 roku miejscowemu teatrowi. Recenzje 

teatralne w dużej mierze były jedynie streszczeniami wystawianych sztuk. Może zaskakiwać 

fakt, iż w ogóle nie pojawiały się recenzje literackie, które z wielkim powodzeniem 

funkcjonowały w dziennikach ogólnopolskich; Wilkoszewski wzorował się na nich, wydając 

swoją gazetę. Tak prowadzonym działem literackim – obecnie cennym „katalogiem” życia 

kulturalnego Częstochowy – kierował od 1919 do 1932 roku Jan Barylski (1890-1946).  

Jan Barylski na łamach „Gońca Częstochowskiego” pisał od lipca 1918 roku felietony, 

które regularnie ukazywały się pod stałą nazwą Przez zakopcone szkiełka; opatrzył je 

pseudonimem zaczerpniętym z łaciny – Acer (co oznacza: cięty, ostry, kłujący). 

Felietonistyka Barylskiego była na dobrym poziomie literackim, autor korzystał umiejętnie z 

mocnego, dowcipnego języka oraz z przemyślanej strategii narracyjnej. Publicysta nie stronił 

od trudnej tematyki, interesowało go życie obyczajowe, polityczne i kulturalne miasta, choć 

często odnosił się również do wydarzeń politycznych rozgrywających się w stolicy. Wzorem 

dziewiętnastowiecznych mistrzów felietonu stał się kronikarzem otaczającej go 

rzeczywistości, notując przez blisko czternaście lat dzieje Częstochowy. Jego felieton 

ukazywał się raz w tygodniu, zawsze w wydaniu niedzielnym „Gońca Częstochowskiego”. 

Acer interesował się także miejscowym teatrem, przekonywał m.in. o konieczności powstania 

w mieście sceny zawodowej, a następnie popierał budowę jej nowej siedziby. Barylski 

zakończył współpracę z Wilkoszewskim w 1932 roku. Publicysta przez krótki czas 

kontynuował pisanie swoich felietonów na łamach innych gazet, z którymi związał się po 

odejściu z „Gońca” (m.in. współpracował z „Kurierem Częstochowskim”). Jan Barylski 

przeprowadził się na stałe do Warszawy w 1934 roku; o jego dalszej karierze dziennikarskiej i 

literackiej, niestety, nic nie wiadomo. Felietonistyka Barylskiego z „Gońca 

Częstochowskiego” to jedno z bardziej interesujących osiągnięć miejscowego dziennikarstwa.  

Jan Barylski nie ograniczał się wyłącznie do aktywności publicystycznej. Był również 

satyrykiem i komediopisarzem. Z jego osobą wiąże się dwudziestowieczna tradycja prasy 

satyrycznej w Częstochowie; należał do grona założycieli „Satyra Częstochowskiego”, 



ukazującego się w latach 1922-1924. Według  ustaleń Agnieszki Mielczarek19, był również 

właścicielem i wydawcą satyrycznej „Wolnej Krytyki”, wychodzącej z kłopotami i przerwami 

w latach 1924-1926. Były to najdłużej wydawane w mieście czasopisma satyryczne. Barylski 

swoje teksty humorystyczne, pisane z dużą kulturą literacką, ogłosił w dwóch tomach: 

Wesoła Muza. Satyry, obrazki sceniczne, wiersze ulotne oraz Z teki humorysty…20, oba 

opublikowane przez wydawnictwo Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego.  

Barylski próbował swych sił także w twórczości komediowej. Z dostępnych źródeł 

wynika, że był autorem czterech komedii: „Miłość XX wieku” (komedia współczesna w 4 

aktach, intryga osnuta na ogłoszeniach matrymonialnych), „Rewolucja w… Pikutkowie” 

(komedia współczesna polityczna w 3 aktach), „Fatalna wizyta” (sztuka detektywistyczna w 4 

aktach) oraz „Na giełdzie zwyżka!” Według informacji zawartych w tomie „Wesoła muza”, 

wszystkie teksty autor posiadał w maszynopisie, jak sam pisał, w niedalekiej przyszłości 

zamierzał je opublikować dla użytku scen teatralnych21. Katalogi największych bibliotek w 

Polsce nie zarejestrowały żadnej z nich; jest wysoce prawdopodobne, że zamiarów swych 

Barylski nie zrealizował, a sztuki nie zostały w ogóle wydane drukiem. Szczęśliwie dwie z 

nich doczekały się w Częstochowie realizacji scenicznej. W 1928 roku Teatr Miejski 

„Rozmaitości” pokazał „Miłość XX wieku”. Trzy lata później częstochowska scena już jako 

Teatr Miejski Kameralny wystawiła „Fatalną wizytę” w reżyserii Antoniego Piekarskiego. Z 

recenzji zamieszczonych w „Gońcu Częstochowskim” wynika, że sztuki Barylskiego cieszyły 

się dużym powodzeniem wśród miejscowej publiczności22. Autor „Miłości XX wieku” jest 

jedynym związanym z środowiskiem częstochowskim komediopisarzem, którego sztuki 

dostały się na deski miejscowego teatru. 

W Częstochowie po 1918 roku ukazywało się wiele  tytułów prasowych związanych z 

obozami i partiami politycznymi, a także dzienniki o charakterze informacyjnym. Dobrej 

publicystyki kulturalnej na stronicach owych gazet było niewiele. Z tytułów 

rozpoczynających swój żywot w latach dwudziestych warto wspomnieć wydawanego 

 

19 A. . Mielczarek, J. Barylski, „Acer” (1890-1946) – felietonista „Gońca Częstochowskiego”. Zarys 
biograficzny; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego. 
Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 
Katowice 1994; maszynopis złożony w Oddziale Informacji Regionalnej Biblioteki Publicznej im. 
Władysława Biegańskiego w Częstochowie, sygnatura: R-141. Jest to najbogatsze źródło dotyczące 
literackiej działalności J. Barylskiego. 
20 Zob. Acer-Barylski [J. Barylski], Wesoła muza. Satyry, obrazki sceniczne, wiersze ulotne, 
Częstochowa 1931; J. Barylski, Z teki humorysty. Wiązanka wrażeń z Zakopanego, Krynicy, 
Worochty, Kresów Wschodnich i z podróży pod włoskie niebo, Częstochowa 1931. 
21 Zob. Od autora, Acer-Barylski , Wesoła muza…, [s. 63]. 
22 „Goniec Częstochowski” 1929, nr 49; „Goniec Częstochowski” 1931, nr 127. 



najdłużej, ale nie bez problemów organizacyjnych, „Częstochowianina” – to prasowy organ 

PPS-u, wydawany w latach 1921-1923 i 1927-1938, który raczej marginalnie propagował 

również twórczość robotniczą23. 

W latach trzydziestych dwa konkurujące obozy polityczne, rządząca sanacja i szeroko 

rozumiany obóz narodowy, rozpoczęły wydawanie nowych periodyków. Środowisko 

piłsudczykowskie w 1931 roku rozpoczęło druk dziennika „Słowo Częstochowskie”, 

wydawanego do 1936 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym był Kazimierz Purwin. 

Redakcji udało się zebrać grono interesujących współpracowników, do których należeli m.in.: 

Józef Mikołajtis, Bolesław Stala, Ignacy Schreiber, Stanisław Walman, i piszący recenzje 

teatralne Arnold Wilner. 

W 1932 roku lokalni działacze narodowi zaczęli publikować w Częstochowie 

tygodnik „Gazeta Narodowa”. Wydawany był z niemałymi przeszkodami (interwencja 

cenzury i konfiskaty całych numerów, także kłopoty finansowe), udało mu się jednak 

przetrwać do 1939 roku. Redakcję pisma, rekrutującą się z młodych działaczy Stronnictwa 

Narodowego mocno interesowała kultura częstochowska, zwłaszcza teatr. Publicyści walczyli 

o ożywienie i podwyższenie poziomu wszelkich działań artystycznych w mieście, propagując 

jednocześnie model kultury narodowej i katolickiej bez elementu „obcego”. Prowadzili ostrą 

batalię publicystyczną przeciw mniejszościom narodowym, przede wszystkim przeciw 

Żydom (Żydzi stanowili 20%  ludności miasta). Antysemicki dyskurs publicystyki „Gazety 

Narodowej” – zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy – budzi przerażenie. Czołowym publicystą 

tygodnika, w początkowym okresie ukazywania się pisma był Stefan Niebudek (1919-1943)24 

charakteryzujący się sprawnym piórem i wyrazistym stylem. Oprócz programowych 

artykułów Niebudek publikował także recenzje teatralne. Choć nie były one wolne od 

ideowych założeń obozu politycznego, który reprezentował, i tak stworzył  interesujący zapis 

działań Teatru Miejskiego w Częstochowie. Po przeprowadzce do Warszawy Niebudek 

drukował także teksty publicystyczne w stołecznej prasie prawicowej („Prosto z Mostu”, 

„Warszawski Dziennik Narodowy”).  

Posiadająca wieloletnią tradycję prasa katolicka w Częstochowie – „Dzwonek 

Częstochowski”, „Gazeta Niedzielna” i przede wszystkim „Niedziela” – także poświęcała 

nieco uwagi sprawom miejscowej kultury. W „Niedzieli” drukowano powieści w odcinkach i 

teksty poetyckie znanych polskich pisarzy. Z pewnością warta uwagi jest różnorodna 

 

23 T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”…, s. 82. 
24 J. Terej, biogram: Niebudek Stefan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław-Warszawa-
Kraków, 1977, s. 719-720. 



tematycznie publicystyka bpa Teodora Kubiny, który w swoich wypowiedziach prasowych, 

oprócz kwestii religijnych i duchowych, poruszał wiele ważnych problemów społecznych 

związanych z funkcjonowaniem miasta. Uwagę i troskę biskupa Kubiny budziła przede 

wszystkim sytuacja materialna ludności robotniczej i bezrobotnej, którą zawsze wspierał i 

bronił. Dla wychowanego w duchu encykliki Rerum nowarum bpa Kubiny, jak podkreślał ks. 

Jan Związek – badacz jego działalności – prawo do pracy ze sprawiedliwą płacą stały się 

podstawą jego myśli społecznej, czego wyraz dawał niejednokrotnie także w publicystyce na 

łamach „Niedzieli”25. Biskup Kubina założył również w Częstochowie szereg stowarzyszeń 

udzielających wsparcia najbiedniejszym mieszkańcom miasta (Konferencje św. Wincentego 

Paulo i Komitety Ratunkowe dla Bezrobotnych), był jedną z najciekawszych osobowości 

Częstochowy  międzywojennej. 

 

5. Grupy literackie  

 

W latach trzydziestych w Częstochowie powstały pierwsze ugrupowania literackie, do 

których należeli również przedstawiciele różnych profesji artystycznych. Pod koniec 1935 

roku w kawiarni Webera zawiązała się grupa literacko-artystyczna Drugi Tor. Kolejne 

zebrania odbywały się już w kawiarni Zygmunta Gospodarka (ulica Dąbrowskiego 5). 

Kawiarnia tętniła życiem artystycznym, pełniąc rolę „nieoficjalnej instytucji kulturalnej”; 

anonse w miejscowej prasie reklamowały jej działalność pod nazwą „kawiarnia literacka” lub 

„literacko-artystyczna”. W gronie założycieli i pomysłodawców Drugiego Toru znaleźli się 

Wacław Rousseau (1913-1999), Ludomir Kucharski (1907-1944), Zdzisław Kałędkiewicz, 

Tadeusz Kałędkiewicz oraz malarz Władysław Michniewski26. Ponadto do grupy należeli: 

Kazimierz Jędrzejczyk, Zygmunt Józefowicz, Piotr Kraak, Witold Kubski, Adam Miller, 

Józef Mikołajtis, Anna Skarbek-Sokołowska, Stefania Szadkowska, Józef Tawicz, Stefan 

Śliwa27. Z grupą związani byli również artyści plastycy: Władysław Rudlicki i Stanisław 

Barylski, a także ówczesny dyrektor sceny częstochowskiej Kazimierz Brodzikowski. Grupa 

 

25 Zob. Ks. J. Związek, Niezapomniany biskup częstochowski Teodor Kubina, w: „Częstochowskie 
Studia Teologiczne” 1998, t. 25, s. 226. Wspomnieć należy, że ks. Jan Związek poświęcił działalności 
biskupa Kubiny szereg artykułów i szkiców. Zob. m.in.: biogram zamieszczony w pracy: Słownik 
biograficzny ziemi częstochowskiej, red. A. J. Zakrzewski, t. 1, Częstochowa 1998. 
26 Podaję za: W. Rousseau, „Drugi Tor”. Garść wspomnień o pierwszym zespole literacko-
artystycznym w Częstochowie, w: „Życie Częstochowy” 1948, nr 6, s. 3. 
27 Szerszy skład grupy podaję za: J. Mikołajtis, Historia literatury ziemi Częstochowskiej, 
Częstochowa 1982; książka wydana w ramach Prac Naukowych Towarzystwa Literackiego im. A. 
Mickiewicza – Oddział w Częstochowie. 



miała charakter otwarty, a zebrania w kawiarni sprzyjały zacieśnianiu przede wszystkim więzi 

towarzyskich, choć ważnym elementem tej inicjatywy był  również sprzeciw wobec 

marginalizowania literatury i kultury w mieście. Wspominając swoją działalność wśród 

częstochowskich literatów, Wacław Rousseau stwierdził, że celem Drugiego Toru było 

powołanie własnego pisma oraz stworzenie w mieście silnego ośrodka życia kulturalnego28. 

Drugi Tor zgromadził osoby w różnym wieku (zatem trudno doszukiwać się więzi 

pokoleniowej istotnej w formowaniu się ugrupowań artystycznych) i o odmiennych 

poglądach politycznych. Byli to głównie dziennikarze i nauczyciele posiadający ambicje 

literackie, nieznajdujący dla siebie miejsca w dotychczasowej przestrzeni społecznej miasta. 

Pierwsza publikacja grupy to jednodniówka z 1936 roku Drugi Tor. Utwory literackie29. 

Sponsorem i wydawcą był Franciszek Dionizy Wilkoszewski, nad przygotowaniem wydania 

czuwał zespół kierowany przez Ludomira Kucharskiego, dziennikarza „Gońca 

Częstochowskiego” (prowadził dział reportażu), uprawiającego także twórczość literacką. Do 

wypowiedzi zarysowujących program grupy można zaliczyć krótki tekst na ostatniej stronie 

pióra Józefa Mikołajtisa Tacy właśnie i wypowiedź Anny Skarbek-Sokołowskiej: 

 

Jesteśmy związani sercem i duszą z życiem naszego grodu. Przyświeca nam z wieży 
Jasnogórskiej historyczna przeszłość naszej ojczyzny i kłębi się przed nami w dymach 
kominów fabrycznych i w huku maszyn potężna, tętniąca krwią rzeczywistość – lud 
roboczy, którego tęsknoty i bóle, nadzieje i radości wchłaniamy sercem, wezbranym 
miłością. Z tych dwóch źródeł czerpać będziemy soki naszej twórczości30.  

 

W jednodniówce wiersze opublikowali: Zdzisław Kałędkiewicz, Selim-Mirza 

Kaniewski (właśc. Cezary Remigiusz Kaniewski, który zmarł tuż przed wydaniem 

jednodniówki), Władysław Kośmiński, Ludomir Kucharski, Witold Kubski, Władysław Pluta, 

Stefania Szadkowska, Józef Tawicz, Wacław Rousseau. Ich twórczość była różnorodna 

tematycznie, reprezentowała także różnicowany poziom artystyczny. Utwory prozatorskie 

ogłaszali Anna Skarbek-Sokołowska i Ludomir Kucharski. Publicystykę reprezentował 

Kazimierz Jędrzejczyk, omawiający życie teatralne Częstochowy, Józef Mikołajtis, piszący o 

dziejach dworu w Złotym Potoku oraz Adam Miller, analizujący twórczość Stefana 

Żeromskiego.  

Zgodnie z zapowiedzią redakcji jednodniówki przystąpiono do pracy nad 

wydawaniem własnego czasopisma, które otrzymało nazwę „Drugi Tor. Miesięcznik 

 

28 W. Rousseau, Drugi Tor. Garść wspomnień…   
29 Jednodniówka „Drugi Tor. Utwory Literackie” [1936 – kwiecień]. 
30 Tamże, s. 1. 



literacko-artystyczny, społeczny i naukowy” i zaczęło się ukazywać w czerwcu 1936 roku 

(drukarnia Bronisława Święcickiego, wydawcą był Bronisław Wacławski). Wydano zaledwie 

6 numerów, z tego dwa miały podwójną numerację (2 i 3 oraz 5 i 6), a zatem  ukazały się 

jedynie cztery odrębne woluminy. Redakcja borykała się z dużymi trudnościami 

finansowymi, które stały się zasadniczą przyczyną szybkiego zamknięcia „Drugiego Toru” 

(sytuacji nie ułatwił rozłam grupy i powstanie nowego, „konkurencyjnego” czasopisma). W 

pierwszym numerze w stopce redakcyjnej wymieniono jedynie nazwisko Wacława Rousseau 

jako redaktora odpowiedzialnego31; w numerze 2. i 3. podano rozszerzony skład komitetu 

redakcyjnego: Stefania Szadkowska (przewodnicząca), Anna Skarbek-Sokołowska, Adam 

Miller, Stefan Śliwa i Wacław Rousseau (dalej także jako redaktor odpowiedzialny). Anna 

Skarbek-Sokołowska i Wacław Rousseau zachowali swoje funkcje, natomiast od numeru 4. 

redakcję tworzyli: Anna Skarbek-Sokołowska, Adam Miller i Kazimierz Brodzikowski. 

„Drugiemu Torowi” udało się utrzymać na rynku niecałe pół roku – ostatni numer ukazał się 

w listopadzie 1936 roku – tak długo też skupieni wokół niego twórcy funkcjonowali jako 

odrębna grupa literacka. Już po II wojnie światowej przylgnęła do „Drugiego Toru” etykietka 

pisma radykalnego32. W oparciu o skromny materiał, jakim jest owe sześć numerów pisma, 

można jednak stwierdzić, że „Drugi Tor” nie był periodykiem społecznie czy politycznie 

skrajnym. Można na jego łamach odnaleźć wyraźne propiłsudczykowskie sympatie 

skupionych wokół pisma literatów. Środowisko inteligenckie spotykające się w kawiarni 

Gospodarka było jednak ideologicznie zróżnicowane. Teksty poetyckie publikowane na 

łamach „Drugiego Toru”  nie realizowały żadnej poetyki czy formuły zbiorowej; grupa jej po 

prostu nie wypracowała.  

Z twórców skupionych wokół „Drugiego Toru” najciekawszą indywidualnością był 

Wacław Rousseau (1913-1999) – pracownik Inspektoratu Saperów Wojska Polskiego33. Z 

początkiem lat pięćdziesiątych XX wieku przeprowadził się do Radomia, gdzie pracował jako 

dziennikarz w miejscowej prasie, publikując również teksty poetyckie. W Częstochowie 

wydał – nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Słowo” – niewielki tomik poetycki Maszyna34; 

nie umieszczono na nim daty publikacji. Pod ostatnim wierszem w zbiorze widnieje rok 1938; 

wydawcą tomiku był „Głos Narodu”, powstały w 1945 roku.  Rousseau intensywnie 

 

31 Zob. „Drugi Tor. Miesięcznik literacko-artystyczny, społeczny i naukowy” 1936, nr 1: czerwiec, s. 
2. 
32 W. Rousseau, „Drugi Tor”. Garść wspomnień…, „Życie Częstochowy”, 1948, nr 6; oraz T. 
Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”…, s. 112. 
33 Biogram w Słowniku biobibliograficznym twórców literatury związanych z Częstochową…, s. 335. 
34 W. Rousseau, Maszyna. Poezje, Częstochowa. 



współpracował z nim po II wojnie, co jednoznacznie wskazuje, że tomik ten został 

opublikowany w okresie 1945-1948. Maszyna zawiera wiersze  powstałe w międzywojniu, w 

większości ogłoszone wcześniej na łamach „Drugiego Toru”. Teksty są przepełnione 

pesymistycznymi wizjami, charakterystycznymi dla liryki poetów rozpoczynających karierę 

literacką z początkiem lat trzydziestych. Rousseau w swoim jedynym tomiku poetyckim nie 

umieścił wierszy patriotycznych (z motywami legionowymi), które wcześniej ogłaszał na 

łamach „Drugiego Toru”. Miało to go ochronić przed aresztowaniem; Rousseau w czasie 

wojny był żołnierzem ZWZ i AK35.  

W czerwcu 1936 roku, zanim zaczęło ukazywać się czasopismo „Drugi Tor”, w gronie 

literatów częstochowskich doszło do konfliktu pomiędzy Wacławem Rousseau a Ludomirem 

Kucharskim, który doprowadził do odejścia kilku aktywnych członków grupy. Powstała nowa 

grupa o nazwie Lit-Ars, spotykająca się w cukierni pana Słociny; nadal jednak 

identyfikowano się się z programem zarysowanym przez Annę Skarbek-Sokołowską. Ponadto 

członkowie Drugiego Toru, po zaprzestaniu wydawania własnego czasopisma w listopadzie 

1936 roku, publikowali teksty w periodyku literackim wydawanym przez Lit-Ars, co 

potwierdza, że konflikt w grupie miał przede wszystkim charakter personalny i nie był 

umotywowany różnicami ideologicznymi. (Wacław Rousseau nie opublikował żadnego tekstu 

na łamach pisma założonego przez „rozłamowców”).  

Grupa Lit-Ars powołała do życia własny periodyk „Czasopismo Literackie”. Pierwszy 

numer wyszedł w czerwcu 1936 roku, a w kwietniu 1938 roku ukazał się numer ostatni. 

Pismo było dwumiesięcznikiem (drukowane przez F. D. Wikoszewskiego) i ogółem 

opublikowano 13 numerów. Wydawcami byli Ludomir Kucharski i Józef Mikołajtis, funkcję 

redaktora prowadzącego pełnił L. Kucharski. W kolejnych numerach w składzie komitetu 

redakcyjnego zasiadali: Waleria Domaniewska, L. Kucharski, J. Mikołajtis, Bolesław Stala. 

W czasopiśmie tym ogłaszali teksty poetyckie: Wiktor Barylski, Kazimierz Browicz, Waleria 

Domaniewska, L. Kucharski (także prozę), Zofia Przedpełska, Maria Woźniakówna-

Maryńska, Janusz Żebrowski. Wiersze przedstawiały różnorodną wartość artystyczną. 

Sięgano po różne formy wypowiedzi – od sentymentalnych wyznań miłosnych po dojrzałe 

wypowiedzi liryczne, wykorzystujące osiągnięcia poetyki awangardowej (teksty L. 

Kucharskiego). Publicystykę kulturalną tworzyli: Kazimierz Browicz (ciekawe teksty o 

 

35 Na fakt modyfikowania swojej międzywojennej biografii przez W. Rousseau  zwrócił już uwagę. J. 
Mikołajtis w Historii literatury ziemi częstochowskiej, s. 167. Także późniejsi monografiści życia 
literackiego Częstochowy podkreślali fikcyjność podawanych przez Rousseau na swój temat 
informacji. Zob. biogram Rousseau Wacław zamieszczony w: Słownik biobibliograficzny twórców 
literatury…, s. 335. 



kinie), Józef Mikołajtis (związki Zygmunta Krasińskiego z Częstochową oraz tradycje 

kulturalne ziemi częstochowskiej) oraz Tadeusz Wawrzynowicz (tematy związane z życiem 

muzycznym miasta). „Czasopismo Literackie” wydawano starannie, pojawiały się nawet 

kolorowe ilustracje. Redakcja starała się uatrakcyjnić formułę pisma i rozsyłała kolejne 

numery do znanych pisarzy z zaproszeniem do współpracy. Z oferty częstochowskich 

twórców jednorazowo skorzystali Zofia Kossak-Szczucka36 i Gustaw Morcinek37. Pismo 

upadło głównie z przyczyn finansowych. 

Środowisko Lit-Arsu organizowało także otwarte dla wszystkich wieczory literackie. 

Pierwszy odbył się 7 września 1936 roku w sali Teatru Kameralnego (za dyrekcji K. 

Brodzikowskiego), kolejny 9 listopada 1936 roku, kiedy to poważna tonacja patriotyczna 

przeplatała się z humorem; wiersze satyryczne czytała Eleonora Mikołajtis. Dużym sukcesem 

okazał się wieczór kabaretowy, który odbył się 10 października 1936 roku w cukierni 

Błaszczyńskiego (mieściła się ona na rogu Alei Maryi Panny i ulicy J. Piłsudskiego). W lutym 

1938 roku grupa zorganizowała karnawał uliczny, odbywający się na placu Bolesława 

Pierackiego (obecnie plac Władysława Biegańskiego)38. 

Z grona literatów związanych z grupą Lit-Ars na większą uwagę zasługuje Ludomir 

Kucharski. Od 1927 roku mieszkał on w Częstochowie. Poza pracą dziennikarską pisał 

powieści i nowele, w 1934 roku u Wilkoszewskiego opublikował tom nowel Gdybyś tylko 

zechciała, z przedmową Gustawa Morcinka39. W tym samym roku na łamach „Gońca 

Częstochowskiego” ukazywała się w odcinkach jego powieść W odmętach nałogu40, będąca 

przykładem pomysłowej powieści sensacyjnej. Najbardziej jednak interesujące artystycznie są 

jego wiersze zebrane w tomie Pomiany, opublikowanym w 1938 roku w Częstochowie41. 

Józef Mikołajtis podaje i pokrótce omawia jeszcze jeden tom poetycki Kucharskiego Błękitny 

cień, wydany w Gdyni w 1937 roku, zawierający lubiane przez Kucharskiego motywy 

marynistyczne; jednak największe biblioteki w naszym kraju nie posiadają tego tomiku w 

swoich zbiorach. Dorobek Kucharskiego nie został jeszcze poddany analizie 

literaturoznawczej. 

 

36 Z. Kossak-Szczucka, Król trędowaty, „Czasopismo Literackie” 1937, nr 1-2, s. 3. 
37 Zob. G. Morcinek, Inkluz, w: „Czasopismo Literackie” 1937, nr 3-4, s. 3. 
38 Podaję za; J. Mikołajtis, Historia literatury ziemi częstochowskiej, s. 144; relację z tego wydarzenia 
opublikowano także na łamach pisma grupowego. Zob. W. Linsenbarth-Wichlińska, Karnawał uliczny 
1938, w: „Czasopismo Literackie” 1938, nr 1-2, s. 20. 
39 Zob. L. Kucharski, Gdybyś tylko zechciała. Nowele, przedmowa G. Morcinek, Częstochowa 1934. 
40 Zob. L. Kucharski, W odmętach nałogu, w: „Goniec Częstochowski” 1934, nr od 134 do 164. 
41 L. Kucharski, Pomiany. Wiersze, Częstochowa 1937. 



Z osób podejmujących próby literackie – a niezwiązanych ze środowiskiem „Drugiego 

Toru” czy „Czasopisma Literackiego” – warto przywołać postać Sławomira Folfasińskiego 

(1912-1988), który od roku 1923 związał się z miastem42<. W 1936 roku nakładem 

warszawskiej Księgarni F. Hoesicka wydał tomik poetycki Szepty płomienne43, składający się 

z wierszy utrzymanych w klimacie skamandryckim. Był to jedyny tomik poetycki w 

literackim dorobku Folfasińskiego, który już po wojnie zajmie się przede wszystkim 

dziennikarstwem i jako publicysta stanie się ważnym komentatorem oraz dokumentalistą 

życia kulturalnego  Częstochowy.  

 

6. Z ziemi częstochowskiej  na Parnas literacki 

 

Niedaleko Częstochowy, w Kłobucku, 6 lutego 1902 roku urodził się Władysław 

Sebyła. Jego ojciec, Michał, był nauczycielem i kierownikiem szkoły. W 1910 roku rodzina 

przyszłego poety (ojciec i brat Stefan – matka Henryka z Radłowskich i jego dwie  siostry 

zmarły) przeniosła się najpierw do Częstochowy, a potem do Będzina, gdzie ukończył on 

szkołę podstawową. Po maturze, którą uzyskał w Sosnowcu w 1921 roku, rozpoczął studia w 

Warszawie i ze stolicą związał swoje dalsze losy.  

W Częstochowie urodził się 24 lipca 1904 roku Jerzy Liebert. Rodzina poety szybko 

opuściła miasto, osiadając – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – na stałe w 

Warszawie, z którą związał poeta całe swoje życie. Już jako początkujący poeta odwiedził 

Częstochowę, przyjeżdżając do pracującego tu przez krótki czas ojca. Jerzy Liebert zmarł po 

długiej chorobie w Warszawie w 1931 roku. 

W międzywojennej Częstochowie urodzili się pisarze, którzy rozpoczynali swą karierę 

literacką po roku 1945: Ludmiła Marjańska (1923-2005) Krystyna Kolińska (1923), 

Krzysztof Boruń (1923-2000), Władysław Terlecki (1933-1999), Henryk Bardijewski (1932), 

Halina Poświatowska (1935-1967). W Złotym Potoku urodził się Tadeusz Chabrowski 

(1934).  

 

 

 

 
 

42 Podaję za: hasło: Folfasiński Sławomir, w: Słownik biobibliograficzny twórców związanych…, s. 
93-103. 
43 Zob. S. Folfasiński, Szepty płomienne, Warszawa 1936. 
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dr hab. Janusz Spyra 

Żydzi na ziemi częstochowskiej 

 

Dzieje ludności żydowskiej w szeroko rozumianym regionie częstochowskim, który 

dzisiaj stanowi północną część obecnego województwa śląskiego (powiaty myszkowski, 

częstochowski i kłobucki), związane były przed 1918 rokiem z losami Polski centralnej. W I 

Rzeczpospolitej większa jego część wchodziła do powiatu lelowskiego należącego do 

województwa krakowskiego,  północno-zachodnia część (starostwo krzepickie, z miastami 

Krzepice i Kłobuck) do ziemi wieluńskiej, Koniecpoldo województwa sieradzkiego. Choć 

przez region przebiegały ważne szlaki handlowe, jednak dowodów na obecność Żydów w 

większej liczbie na tym terenie w średniowieczu brakuje. Zapewne przemierzali je w celach 

handlowych1. Wyjątkiem jest Lelów, |miasto królewskie pełniące funkcje ośrodka powiatu. 

Przed pożarem miasta w 1547 roku mieszkało tu kilkanaście żydowskich rodzin, pierwsi 

Żydzi być może osiedli tu więc jeszcze w końcu XV wieku. W 1564 roku zostało ich jedynie 

sześciu, płacili na rzecz króla jednego złotego od każdego zajmowanego domu oraz pewną 

ilość korzeni, w momencie uboju zwierząt2. 

 

1. Początki osadnictwa 

 

Także w następnym stuleciu Lelów był znaczącym ośrodkiem osadnictwa Żydów, 

którzy utrzymywali się głównie z handlu. Od końca XVI wieku regularnie pięciu – sześciu 

Żydów z Lelowa dostarczało do Krakowa w drobnych partiach wosk, miód, skóry, pierze, ale 

także glejtę i kosy, z powrotem przywożąc m.in. szkło3. Stanowili zorganizowaną gminę 

żydowską z cmentarzem, synagogą i rabinem, która z okazji koronacji Henryka Walezego i 

Stefana Batorego zapłaciła 8 zł4. Sytuację prawną Żydów w Lelowie uregulował przywilej 

nadany przez starostę lelowskiego i chęcińskiego Stanisława Branickiego w 1612 roku, który 

zrównywał ich z prawami z innymi mieszkańcami, gwarantując swobodę handlu i wyszynku5. 

Przywilej zatwierdził Władysław IV w 1633 roku, który m.in. potwierdził Żydom prawo 

 

1 W spisie gmin, które płaciły władcy za 1505 r. nie ma żadnej z interesującego nas terenu (M. Horn, 
Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 r., BŻIH 1974, nr 3, s. 11-15. 
2 Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. 2, red. J. Małecki, W. 1964, s. 43. 
3 Handel Żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów 
celnych z lat 1593-1683, red. Jan M. Małecki, Kraków 1995, s. 60 i nast. (wg indeksu) 
4 Przemysław Zarubin, Żydzi lelowscy w dobie staropolskiej, w: Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, 
red. Michał Galas i Mirosław Skrzypczyk, Kraków 2006, 13-25. 
5 Jakub Goldberg, Jewish Privileges, Jerusalem 1985, s. 146. 



użytkowania synagogi i cmentarza. Potwierdził go jeszcze raz w 1646 roku, a później kolejni 

władcy Polski w 1649, 1669, 1695 i 1766 roku6. Mimo tego stale zdarzały się konflikty z 

mieszczanami (największy w latach 1651-52), którzy oskarżali Żydów m.in. o zatrudnianie 

chrześcijańskiej służby, wykupywanie chrześcijańskich  nieruchomości oraz unikanie 

miejskich obciążeń, choć wpływy od Żydów stanowiły niemały procent dochodów zarówno 

miasta, jak i starosty7. Ostatecznie w 1778 roku miasto zawarło z gminą żydowską ugodę, w 

której ograniczono liczbę domów posiadanych przez Żydów do 20, z pewnymi 

ograniczeniami dopuszczono ich do zajmowania się handlem i arendowaniem. W zamian 

musieli ponosić ciężary miejskie na równi z mieszczanami8. 

 

2. Rozwój osadnictwa żydowskiego na ziemi częstochowskiej w epoce 

nowożytnej 

 

W XVI-XVII wieku, wraz z rozwojem gospodarki folwarcznej, coraz chętniej 

osiedlała Żydów w swoich dobrach szlachta, oddając im w najem przysługujące uprawnienia 

związane ze zbytem płodów rolnych oraz produkcją i sprzedażą alkoholu. W wybranych 

prywatnych miasteczkach szlacheckich notowane są większe grupy wyznawców judaizmu, 

inni działali czasowo w poszczególnych miejscowościach jako arendarze feudalnych panów. 

W Koniecpolu pierwsi Żydzi pojawili się na początku XVII wieku, gdy ówczesny właściciel, 

hetman Stanisław Koniecpolski, chciał przyśpieszyć rozwój miasta. W 1675 roku żydowscy 

kupcy z Koniecpola obecni byli na targach lipskich, w tym czasie gmina żydowska posiadała 

synagogę, budynek kahalny oraz cmentarz. Pierwszym znanym rabinem (do 1724 roku) był 

Awigdor Margoliot, jeden z jego następców, Salomon Wolf, był przez pewien czas skrybą 

Sejmu Czterech Ziemstw.  W Janowie, lokowanym w 1696 roku z inicjatywy Jana Stanisława 

Koniecpolskiego, Żydzi mieszkali zapewne od samego początku istnienia miasta. 

Wcześniejsze było osadnictwo żydowskie w Żarkach, gdzie w 1676 roku naliczono 5 

 

6 Maurycy Horn, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 
(1697-1795), t.2, Rządy Stanisława Augusta (1764-1795). Cz. 1, 1764-1779, Wrocław etc, 1984, poz. 
34. 
7 W 1718 r. tutejsi Żydzi zapłacili podatki w wysokości 741 zł, a w latach 1733-1737 – 1050 zł. 
8 Maurycy Horn, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 
(1697-1795), t. 2, Rządy Stanisława Augusta (1764-1795), cz. 1, 1764-1779, Wrocław etc, 1984, poz. 
122, 299. P. Zarubin, Żydzi lelowscy, s. 16-20. 



żydowskich podatników9, a w 1741 roku już 113 dorosłych Żydów. Zobowiązani byli płacić 

rocznie na rzecz kościoła 150 zł., mieli swoją synagogę, w XVIII wieku zbudowano drugi 

dom modlitwy, jednocześnie cheder. W Mstowiejuż w 1697 roku istniała w mieście 

synagoga. Żydzi w  Krzepicach wzmiankowani są w 1633 roku, ale długo było ich niewielu, 

w 1720 roku cztery rodziny, w 1765 roku ich liczba wzrosła do 116 osób.  Powstała wówczas 

położona poza murami miejskimi dzielnica żydowska, którą nazywano Nowym Miastem 

Krzepice. Już w 1730 roku przystąpili do budowy synagogi, choć zgodę na to uzyskali 

dopiero po 1749 roku10. Tutejsi Żydzi podlegali kahałowi w Działoszynie. W pierwszej 

połowie XVIII wieku funkcje kahału powiatowego, sprawującego nadzór nad wspólnotami w 

Janowie, Szczekocinach, Żarkach oraz Naklei Pilicy pełniła gmina w Lelowie11. Jednak po 

zniszczeniach wojennych z połowy XVII wieku w samym Lelowie liczba Żydów się 

zmniejszyła, w 1676 roku pogłówne zapłaciło jedynie 18. Później ich liczba wzrosła, ale 

utracili rolę pośredników w handlu z Krakowem. 

 

Ruiny kaplicy pogrzebowej na cmentarzu żydowskim w Częstochowie (1943) 

 

9 Zenon Guldon, Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVIII wieku, w: 
Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 
1991, s. 93. 
10 Stanisław Muznerowski, Krzepice w przeszłości, Włocławek 1914, s. 58-59. 
11 Zarubin, s. 15, za Encyclopaedia Judaica, vo. 10, Jerusalem 1978, s. 10. 



Niektóre z licznych na tym terenie instytucji kościelnych zezwalały Żydom osiedlać 

się na swoim terytorium ze względu na spodziewane korzyści ekonomiczne, inne tego 

zabraniały aż do połowy XIX wieku (m.in. w Kłobucku należącym do zakonu paulinów, w 

Koziegłowach należących do biskupów krakowskich)12. Także mieszczanie w Starej 

Częstochowie starali się nie dopuścić do osiedlania Żydów w mieście, powołując się na 

wyjątkowy status miasta pod Jasną Górą oraz przywilej De non tolerandis Judaeis, który w 

rzeczywistości nie istniał. Dopiero w 1706 roku zezwolono Żydowi Mojżeszowi na stały 

pobyt w zamian za pieniądze pożyczone na odbudowę miasta po katastrofach z początku 

stulecia. W 1747 roku mieszkało w mieście pod Jasną Górą 30 Żydów, dzierżawiąc karczmy i 

browary miejskie oraz w okolicznych pańskich jurydykach13. 

Podjęte za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego próby reformowania 

Rzeczpospolitej objęły także ludność żydowską. Sejm w 1764 roku m.in. pozbawił gminy 

kompetencji administracyjno-skarbowych i sądowniczych, zarządzono też przeprowadzenie 

dokładnego  spisu Żydów dla celów podatkowych. Na początku 1765 roku w regionie 

częstochowskim mieszkało ok. 3-3,5 tysiąca wyznawców judaizmu, skupionych w kilku 

kahałach14. Najstarszy kahał lelowski liczył 544 wyznawców judaizmu,  czego 231 w 

Lelowie, a 105 w Kromołowie, który stanowił przykahałek. Kahał w Janowie liczył 683 osób 

w 45 miejscowościach, w Janowie mieszkało 285 Żydów, w Częstochowie 73. Najmniejszy 

kahał w Nakle liczył 105 Żydów, najliczniejszy w Żarkach 1011 Żydów w 14 

miejscowościach, w większości w samych Żarkach (814)15.W powiecie lelowskim spis 

wykazał 2343 Żydów16. W Koniecpolu żyło 110 żydowskich rodzin (394 osób), które 

posiadały 69 domów prywatnych, w Krzepicach 116 osób. Razem około 3 tysięcy osób. 

Zdecydowana większość Żydów mieszkała w miastach – siedzibach gmin17. 

 

12 Maurycy Horn, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 
(1697-1795), t.2, Rządy Stanisława Augusta (1764-1795), cz. 2, 1780-1794, Wrocław etc. 1988, poz. 
46. 
13 Monografia, t.1, s. 380. 
14 Aleksander Czuczyński, Spis Żydów Województwa Krakowskiego z roku 1765, Archiwum Komisji 
Historycznej Akademii Umiejętności, 8, 1898, s. 408-427 . Oni tu ogólnie s. 411 że pow. lelowski 
3415. Bardziej ogólny spis Józef Kleczyński, Franciszek Kłuczycki, Liczba głów żydowskich w 
Koronie z Taryf roku 1765, tamże, s. 388-407, zwłaszcza s. 393. Por. Shaul Stampfer, The 1764 
Census of Polish Jewry, Bar-Ilan 24–25 (1989): 41–147. Spis nie ujmuje ok. 10% osób. 
15 Dane liczbowe dla poszczególnych miejscowości nie całkiem dokładne, dzieci do 1 roku podawano 
dla całego kahału. 
16 Zbiorcze sumariusze ze s. 72 podają wyższe dane: dla sześciu kahałów powiatu lelowskiego 3415, z 
czego 3208 dorosłych oraz 207 dzieci do 1 roku. 
17 Dane z sumariuszy podawane przez Kleczyński, Kłuczycki, s. 393 (i Stapmfera jako A) też są 
niższe, dla pow. lelowskiego miasta Lelów i Kromołów 468 plus arend. z Wygiełczowy 7=475; miasto 



W następnych dekadach sytuacja Żydów w Polsce nie uległa poprawie, co skutkowało 

m.in. rosnącym zadłużeniem gmin oraz stagnacją demograficzną. Spis (niekompletny)18 z 

1791 roku pokazuje obecność 1605 wyznawców judaizmu, rozmieszczonych dość 

równomiernie w skali całego regionu. Najwięcej Żydów mieszkało w Żarkach (348), Lelowie 

(192), Krzepicach (101) oraz Częstochowie (100). W tradycyjnych miejscach zwartego 

osadnictwa Żydzi byli też posiadaczami znaczącej części nieruchomości19. Reszta żyła w 

rozproszeniu, znajdując środki do życia w kilkudziesięciu miejscowościach jako arendarze 

albo najemcy browarów, a więc z produkcji i sprzedaży alkoholu dla dobra szlacheckich 

właścicieli, albo instytucji kościelnych. Gminy żydowskie z rabinami działały, oprócz 

Lelowa, w Janowie20, Potoku (gdzie wspomniany jest rabin, kantor i starsi kahalni) oraz w 

Koniecpolu. W innych działali pod-rabini jak np. w Krzepicach. Wyznawcy judaizmu 

utrzymywali mniejsze lub większe synagogi lub domy modlitwy oraz cmentarze, starając się 

spełniać wymogi religii mojżeszowej. Już w drugiej połowie XVIII wieku  dotarły tu wpływy 

chasydyzmu. Rabinem w Koniecpolu byli jeden z uczniów Beszta, założyciela chasydyzmu – 

Mojżesz syn Cwi Hirsza,  w Lelowie osiadł Dawid Bidermann (1746-1814), uczeń 

Elimelecha z Leżajska. Wokół Bidermanna skupiło się znaczące środowisko chasydzkie a on 

sam zapoczątkował dynastię cadyków lelowskich. Po śmierci Bidermana jego następcą został 

syn Mosze (1776/77-1851), który w 1850 wyjechał do Jerozolimy. Jego potomkowie 

kontynuowali tradycje dworu Lelowerów w Izraelu, a później także w USA21. W latach 1760-

1773 w twierdzy na Jasnej Górze więziony był Jakub Frank, przywódca żydowskiej sekty 

mesjanistycznej powstałej na Podolu. Kontaktowali się z nim jego zwolennicy, z których 

część osiadła na dłużej w okolicznych miejscowościach22. 

 

Nakło 98, miasta Janów i Cz-wa 623; miasta Żarki, Mrzygód, Olsztyn i Włodowice 893 (razem). 
Nieco inne dane Guldon, s. 138: Lelów 1765: 215; Żarki 1765: 767. 
18 Spis nie ujmuje Koniecpola, choć na s. 522 mowa, że Lewek Rabinowicz poszedł do Koniecpola na 
rabina); większość danych pochodzi z lutego i marca 1791 r. 
19 W 1787 r. Żydzi posiadali w Lelowie 29 domów na 129; w Żarkach 76 na 347. Wg spisu 
kościelnego z 1787 r miało ich być w 1787 r. kolejno 231, 198 i 575. 
20 W 1789 r. w Janowie żyło 70 Żydów, stanowiąc 25% ogółu mieszkańców. W 1799 r. założono 
cmentarz żydowski, na którym chowano również zmarłych z Częstochowy. 
21 Natomiast grób Dawida Bidermana w Lelowie stał się miejscem pielgrzymek chasydów z całej 
Polski. Wspólnota żydowska w Lelowie została zniszczona w 1942 r., cmentarz i ohel pozostały, ale 
po 1956 r. został przez komunistyczne władze oddany pod zabudowę. W 1988 r. rozpoczęto prace 
rekonstrukcyjne na cmentarzu i obecnie ohel na nowo jest miejscem pielgrzymek chasydów 
lelowskich (Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze, oprac. Mirosław Skrzypczyk, zdj. Leszek 
Pilichowski, Lelów 2008). 
22 Aleksander Kraushar, Frank i frankiści polscy, 1726-1816: monografia historyczna osnuta na 
źródłach archiwalnych, Kraków 1895, s. 223-239, 249, 282-298. 



W 1793 roku zachodnia część regionu, m.in. Częstochowa, przypadła Prusom,  jako 

tak zwane Prusy Południowe. Z części powiatu lelowskiego utworzono częstochowski, 

wchodzący w skład departamentu kaliskiego. Prusacy stosowali zróżnicowaną politykę wobec 

żydowskich poddanych, uznając za tak zwanych protegowanych (tolerowanych) Żydów tych, 

którzy nie wyróżniali się żydowskim ubiorem, a przede wszystkim przynosili ekonomiczne 

korzyści państwu. Pozostałych planowano usunąć, co stało się niemożliwe po aneksji 

dalszych części ziem polskich w 1795 roku wraz z dużą liczbą wyznawców judaizmu. 

Ograniczano więc napływ Żydów z zewnątrz, poddano ich nadzorowi władz państwowych, 

ograniczono samorząd gmin żydowskich. Zasady te zapisano w Statucie Generalnym dla 

Żydów (General-Judenreglement) z 17 IV 1797 roku. Zasada przydatności dla państwa 

oznaczała zwalczanie drobnego handlu jako trudnego do opodatkowania, ale też zniesienie 

części obowiązujących Żydów zakazów, zwłaszcza w miastach. Pod pewnymi warunkami 

Żydzi mogli zajmować się szynkowaniem trunków i handlem, rzemiosłem, rolnictwem, 

hodowlą bydła i furmaństwem. W 1802 roku zniesiono przywileje cechów oraz przywileje De 

non tolerandis Judeis, za zgodą władz Żydzi mogli osiedlać się w miastach i nabywać 

nieruchomości. Ograniczono też kompetencje instytucji kościelnych23. Ułatwiało to 

działalność Żydów i pociągnęło za sobą znaczący wzrost ich liczby, zwłaszcza w 

Częstochowie. Kilku bogatszych arendarzy w latach 1795 i 1796 nabyło domy w mieście, 

mimo sprzeciwu mieszczan i katolickiego duchowieństwa. W 1796 roku Joachim Berkowicz 

(Berl Bermann Nachmann) jako pierwszy Żyd został przyjęty w skład częstochowskich 

mieszczan24. W 1798 roku mieszkało w mieście już 67 rodzin żydowskich, z czego 32 

zajmowały się handlem, 13 rzemiosłem, 2 szynkowaniem.  

Zmiany polityczne miały znaczenie dla organizacji gmin żydowskich, jako że w 1793 

roku niektóre kahały pozostały w Rzeczpospolitej, np. Janów. Władze pruskie  zdecydowały 

więc, że Żydzi w Częstochowie i powiecie utworzą osobną gminę, z czym wiązała się zgoda 

na budowę własnej synagogi i cmentarza. Dopiero jednak nieporozumienia co do wysokości 

opłat za grzebanie zmarłych na cmentarzu w Janowie spowodowały, że ci ostatni przystąpili 

do organizacji własnej gminy. Cmentarz urządzono w 1799 roku, budowę synagogi 

rozpoczęto w 1805 roku obok niej powstała łaźnia rytualna25. W tym samym czasie w mieście 

pod Jasną Górą zaczęła działać pierwsza grupa chasydów. 

 

23 Jan Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Prusy Południowe 1793-1806. Studium 
historycznoprawne, Wrocław 1957, s. 108, 292-294. 
24 AGAD, Generalne Dyrektorium Prus Południowych, sygn. VI 377, s. 62-67 i 197. 
25 Późniejsze zabiegi gminy janowskiej (która w 1795 r także trafiła w granice Prus, ale do prowincji 
Śląsk) o ponowne włączenie częstochowskich Żydów zostały odrzucone. 



3. Czasy Księstwa Warszawskiego 

 

Czasy Księstwa Warszawskiego był niełatwym okresem dla wyznawców judaizmu ze 

względu na toczone wojny, które skutkowały zniszczeniami (np. w Krzepicach i 

Częstochowie) oraz stałymi obciążeniami na rzecz wojska. Władze miejskie starały się je 

przerzucić na Żydów, argumentując, że nie ponoszą kosztów  kwaterunku, a organizujące się 

władze Księstwa i departamentu kaliskiego domagały się od nich różnych nadzwyczajnych 

opłat26. Znaczące były opłaty na rzecz władz miasta, zwłaszcza większych. Np. do budżetu 

Starej Częstochowy w latach 1809/1810 wpłynęło  600 zł. za zezwolenie na budowę 

synagogi, od piekarzy żydowskich 140, od rzeźników żydowskich 144, od żydowskich 

kupców 86, czyli razem 974 zł. polskich co stanowiło 61,4% podatków pozyskiwanych przez 

miasto w grupie rocznych dochodów stałych, nie licząc opłat ukrytych w pozycjach 

wspólnych dla wszystkich mieszkańców. Od żydowskich arendarzy pochodziła znaczna część 

z kwoty 5180 zł  jako zysk od produkcji trunków27.  

Z drugiej strony konieczność stałej aprowizacji armii wpłynęła na powstanie wąskiej, 

ale wpływowej grupy dostawców (liwerantów), wśród których znaczną cześć stanowili 

bogatsi Żydzi, dysponujący kredytem oraz koniecznymi kontaktami; zajmowali się oni też 

dostawami soli objętej monopolem państwa28. Zapoczątkowało to proces kształtowania się 

nowej żydowskiej elity, która działała wśród chrześcijańskiego  otoczenia i dochodziła do 

zewnętrznych odznak zamożności. Nominalnie Żydzi w konstytucji Księstwa Warszawskiego 

uzyskali prawa obywatelskie, które jednak zawieszono na 10 lat, nie mogli więc z nich 

korzystać. Wroga była w stosunku do nich polityka władz centralnych, które m.in. planowały 

odsunąć ich od produkcji, obrotu i wyszynku alkoholu zarówno w miastach, jak i na wsiach. 

Niechętni pozostawali Żydom mieszczanie, czego przykładem długotrwały spór w 

Częstochowie o propinację miejską w latach 1810-181229. 

 
 

26 D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium 
gospodarcze), Częstochowa 2001, s. 50, 62, 170, 190. W 1807 r. roczny pobór podatku od Żydów w 
gminach miejskich i wiejskich w powiatach lelowskim i siewierskim wynosił 7534 złp., a jako 
nadzwyczajna opłata tylko za okres czerwiec-sierpień 1809 domagano się od Żydów powiatu 
częstochowskiego 8208 zł, a lelowskiego 9054 złp. 
27 D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego, s. 152-153. Mniejsze kwoty pobierano od Żydów w 
Krzepicach, Kłobucku, Mstowie (s. 155-157). 
28 D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego, s. 71, 115, 119, 169, 258. 
29 D. Złotkowski, Spór o dochody z propinacji w Starej Częstochowie w ostatnich latach Księstwa 
Warszawskiego, Studia Historyczne 41, 1998, z. 4, s. 509-530. Dekret króla Fryderyka Augusta z 30 
X 1812 r. zakazujący Żydom propinacji nie wszedł w życie ze względu na wojnę i upadek Księstwa 
Warszawskiego. 



Według pierwszych spisów ludności w 1808 roku w siedmiu miastach powiatu 

częstochowskiego mieszkało 1006 Żydów, co stanowiło 13,5% ogółu mieszkańców30. 

Najliczniejsi byli w Starej Częstochowie, bo aż 495  mieszkało w tym mieście (29,5% 

mieszkańców), ale procentowo najwięcej przebywało ich w Nowych Krzepicach (256), co 

stanowiło 49,3% ogółu mieszkańców. Poza tym w Przyrowie (102 – 11.3%). W pozostałych 

miejscowościach liczba wyznawców judaizmu nie przekraczała 10%31. Nie było Żydów w 

Nowej Częstochowie, utworzonej przez Ojców Paulinów pod Jasną Góra, ale zajmowali się tu 

handlem, także dewocjonaliami, mimo protestów mieszczan. W miastach powiatu 

lelowskiego (należącego do departamentu krakowskiego) naliczono 1527 Żydów, co 

stanowiło 18,6% ogółu mieszkańców miast, z czego w Lelowie 263 (28,9%), Szczekocinach 

225 (24,0%), oraz w Janowie 152 (22,4%). Największym skupiskiem Żydów pozostawały 

Żarki (778 osób)32 . W Koniecpolu (zaliczonym do powiatu radomszczańskiego), w 1808 

roku mieszkało 440 Żydów na 1857 osób (23,7%). W 1810 roku w powiecie częstochowskim 

naliczono 2062 wyznawców judaizmu (5,2%), a w lelowskim 2075 (5,4%)33. Szacunkowo w 

szerokim regionie częstochowskim mieszkało ok. 4,5 tysiąca Żydów.  

 

4. Sytuacja Żydów częstochowskich w Królestwie Kongresowym 

 

Konstytucja Królestwa Kongresowego prawa polityczne przyznawała jedynie 

chrześcijanom, a jego władze administracyjne, znajdujące się w ręku polskiej magnaterii i 

urzędników, nie ukrywały niechęci do Żydów, których chciano się pozbyć albo zasymilować. 

Rugowano ich ze wsi, z handlu i arendowania, próbowano dokonać segregacji miejsc 

zamieszkania ludności żydowskiej od chrześcijańskiej, przez wyznaczanie odrębnych 

rewirów. Próby takie miały miejsce np. w Lelowie oraz w Częstochowie w latach 1828-3334, 

a było to związane z połączeniem Starej i Nowej Częstochowy w 1826 roku w jeden ośrodek 

miejski. Zwalczano działalność żydowskich propinatorów oraz drobny handel na wsi, ale nie 

 

30 Henryk Grossmann, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie 
spisów ludności 1808-1810, Warszawa 1925, s. 20. 
31 W Starych Krzepicach 6,7%, Kłobucku 6,4%, Mstowie 3,6%. 
32 H. Grossmann, Struktura społeczna i gospodarcza, s. 20, 93-94. Zestawienia Grossmanna nie podają 
liczb dla Żarek, ale ogólna liczba Żydów w miastach wynosi 1527, a suma dla pozostałych wynosi 749 
Żydów. 
33 H. Grossmann, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego, s. 47, 103. 
34 P. Szymański, Do dziejów Żydów w Częstochowie w okresie konstytucyjnym Królestwa, Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego 1961, nr 39, s. 17-38. W Lelowie Żydzi musieli mieszkać w 
wydzielonej części miasta w latach 1823–1862. 



pozwalano im także osiedlać się w miastach. Pozostawały szlacheckie jurydyki, za co jednak 

musieli się opłacać ich właścicielom35.  

Mimo tego w ciągu 1 połowy XIX wieku liczba Żydów w regionie wzrastała, w 

niektórych miasteczkach stanowili już większą część mieszkańców. W Lelowie ich liczba 

wzrosła od 269 do 480 (53%) w 1857 roku, w Przyrowie od 102 do 954 (43%). W Krzepicach 

w 1847 roku naliczono 1054 Żydów, w roku 1860 – 1069, co  stanowiło prawie połowę 

mieszkańców (49,5%). Wzrost liczebności społeczności żydowskiej doprowadził do budowy 

drugiej synagogi, przy której powstał budynek szkoły żydowskiej, dom rabina oraz mykwa. 

W Janowie w 1861 roku Żydzi (448 osób) stanowili 46,7% ogółu mieszkańców36. W 

Kłobucku w 1800 roku mieszkało zaledwie 10 Żydów, w 1820 roku - 181, i do 545 w 1851 

roku. Samodzielny dozór bożniczy powstał tu w 1822 roku, a zaliczono do niego także 

wyznawców judaizmu z gminy Kamyk. W 1851 roku rozpoczęto budowę synagogi, 

cmentarza i zatrudniono rabina. Z drugiej strony starozakonni, którzy w mieście prowadzili 

działalność rzemieślniczą uiszczali wyższe (zazwyczaj dwukrotnie) podatki, niż 

chrześcijańscy rzemieślnicy37. Liczba Żydów w Żarkach wzrosła od 702 w 1827  roku do 

2291 w 1865 roku, i stanowili już większość mieszkańców  (61%)38. Do kahału w Żarkach 

należeli Żydzi z Myszkowa, gdzie osadnictwo żydowskie w rozpoczęło się na początku XIX 

wieku. Jeszcze więcej wyznawców judaizmu mieszkało w Częstochowie,  gdzie nastąpił ich 

przyrost do 1141 w 1827 roku (18,5%) i 2976 (34,5%) w 1857 roku39. 

W miasteczkach, gdzie mieszkali już od dawna, Żydzi nadal zajmowali się głównie 

arendowaniem, handlem m.in. płodami rolnymi i drobnym rzemiosłem. Na przykład w 

Lelowie w latach 1812-16 działało 10 arendarzy, 11 karczmarzy, 2 pachciarzy40. W Kłobucku 

w 1826 roku było 26 drobnych rzemieślników i 18 handlarzy, w 1857 roku na ogólną liczbę 

132 rzemieślników 43 było pochodzenia mojżeszowego, a wśród handlarzy zdecydowanie 

dominowali41. Podstawą pozostawała współpraca z polską szlachtą, która zatrudniała Żydów 

 

35 T. Opas, Własność w miastach i jurydykach prywatnych w dawnej Polsce, Lublin 1990; Artur 
Eisenbach, W dobie Królestwa Kongresowego, w: Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i 
XIX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1983, s. 137-215. 
36 F. Rodecki, Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830, tab. IV; S. 
Muznerowski, Krzepice w przeszłości, s. 59; E. Gawron, Lelowscy Żydzi w XIX i XX wieku, w: 
Żydzi lelowscy Kraków 2006, s. 30. 
37 Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), red. F. Kiryk, Kraków 1998, s. 261-263. 
38 D. Rosińska, Żydowskie Gminy wyznaniowe w Zawierciu (Kromołowie) i Żarkach, Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 1998/1999, nr 24/25, s. 6. 
39 Mizgalski, 2006, s. 48. 
40 E. Gawron, Lelowscy Żydzi w XIX i XX wieku, w: Żydzi lelowscy Kraków 2006, s. 31. 
41 E. Gawron, Lelowscy Żydzi, s. 31; Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), red. F. Kiryk, 
Kraków 1998, s. 270-272. 



jako swoich arendarzy i faktorów. Wraz z początkiem procesów uprzemysłowienia regionu, 

bogatego w rudy metali nieżelaznych, niekiedy współpraca ta rozszerzyła się na wspólne 

przedsięwzięcia przemysłowe, najczęściej ograniczone jednak do oddawania w dzierżawę 

żydowskim przedsiębiorcom  praw do wydobycia rudy oraz wyrębu lasów dla pozyskania 

drewna niezbędnego do jej przetworzenia, w zamian za gotówkę, którą szlachta pożytkowała 

na cele konsumpcyjne. Podobnie było po 1848 roku42. Żydowscy mieszkańcy Żarek 

częściowo jako robotnicy, czasami jako dostawcy bądź dzierżawcy, współpracowali z 

Piotrem Steinkellerem, który w latach 1832-35 wybudował dużą fabrykę maszyn 

mechanicznych, która jednak upadła po 1842 roku43.  

W związku z popieraniem przez władze Królestwa Polskiego rozwoju przemysłu, 

także niektóry żydowscy kupcy, zwłaszcza z Częstochowy44 zaczęli inwestować w produkcję 

na sposób przemysłowy. W 20. i 30. latach XIX wieku w Częstochowie powstało wiele 

manufaktur włókienniczych prowadzonych przez Żydów, pierwszą uruchomił  w 1822 roku 

Dawid Gutenberg. W 1841 roku w Częstochowie działały 32 żydowskie warsztaty tkackie, 

które zatrudniały około 200 czeladników45. Poza tym powstawały warsztaty i fabryczki łyżek, 

zapałek Sperbera, wyrobów metalowych, wyrobów pończoszniczych itp., ale także na 

przykład mechaniczne młyny.  

W 1816 roku w regionie częstochowskim istniały żydowskie kahały w Nowych 

Krzepicach, Częstochowie, a także w Lelowie i Żarkach, najczęściej bez oficjalnie 

mianowanych rabinów, choć tacy działali, ale jako podrabini lub zastępcy rabinów46.  

Wprowadzając nowe uregulowania, władze Królestwa Polskiego ograniczyły 

samorząd gmin żydowskich. W 1822 roku zniesiono kahały, na ich miejsce wprowadzając 

dozory bożnicze, które musiały być zatwierdzone przez władz administracyjne, a ich 

działalność ograniczona do spraw kultu i dobroczynności. Należeli do nich także Żydzi z 

 

42 D. Złotkowski, Židé a šlechta na pomezí Slezska, Velkopolska a Malopolska v letech 1837-1874, w: 
Šlechticův žid – žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době, red. J. 
Spyra, A. Zářický, J. Županič, Ostrava 2014, s. 115-133. 
43 Ryszard Kołodziejczyk, Piotr Steinkeller : kupiec i przemysłowiec 1799-1854, Warszawa 1963, s. 
68-96. 
44 Gdzie Żydzi stanowili zdecydowaną większość w gronie kupców: F. Patrzyk, Studia nad rozwojem 
stosunków ludnościowych Częstochowy w wieku XIX i 1-szej połowie XX, Częstochowa 1955, s. 30-
32; F. Sobalski, Częstochowa w latach 1826-1905, w: Dzieje Częstochowy od zarania…, s. 85. 
45 „Jutrzenka” nr 7 z 16 VIII 1861, s. 52-53. Później lepsze warunki do tego rodzaju działalności 
powstały w Łodzi. Por. D. Złotkowski, Testamenty częstochowskich Żydów z lat 1834-1865 obrazem 
ich aktywności gospodarczej i społecznej, w: Żydzi częstochowianie, s. 170-191. 
46 AGAD, CWW KP, sygn. 1429. 



okolicznych miejscowości47. W 1822 roku powstały samodzielne dozory bożnicze w 

Krzepicach i Kłobucku. Gminy wypełniały wszystkie swoje tradycyjne zadania, urządzając i 

utrzymując konieczne obiekty kultowe oraz personel, chociaż często miały problemy 

finansowe. Często dochodziło te do sporów wewnętrznych, np. obsadę stanowiska rabina, jak 

np. w Częstochowie48. Podłożem sporów przeważnie był rozbieżne interesy bogatszych i 

uboższych członków gmin, płacących różne podatki wyznaniowe na jej potrzeby. Ci pierwsi 

coraz szerzej działali w nieżydowskim otoczeniu i przejmowali sposoby zachowań różniące 

się od żydowskiej tradycji. Coraz liczniejsi byli również zwolennicy chasydyzmu, w 1820 

roku chasydzi weszli w spór z tradycyjną większością gminy w Częstochowie domagając się 

prawa do korzystania z mykwy także dla mężczyzn49. W innych gminach starali się wpływać 

na obsadę funkcji rabinów. Przy gminie w Częstochowie urządzono też szpital dla 

starozakonnych oraz stałą naukę religii50. 

Stosunki wyznawców judaizmu z miejscową ludnością kształtowały się różnie. 

Traktowani byli jak mieszkańcy drugiej kategorii, na dodatek miejscowy kler i spora część 

chrześcijan tradycyjnie obciążała ich winą za śmierć Chrystusa. Jednak utrzymywano z nimi 

regularne kontakty, choć były one ograniczone do spraw ekonomicznych. Jakie miejscowi 

Żydzi zajęli stanowisko wobec powstania listopadowego – nie wiadomo. Polski rząd 

powstańczy i sejm nie życzyli ich sobie w wojsku, co mogło być wstępem do przyznania im 

praw obywatelskich, woleli ściągnąć od nich dodatkowe podatki51. Od wyznawców judaizmu 

z regionu częstochowskiego ściągnięto poczwórny podatek rekrutowy oraz dodatkowe 

rekrutowe na wyposażenie wojska, zaś mianowany dowódcą pospolitego ruszenia obwodu 

wieluńskiego Julian Masłowski pobrał z kas dozorów bożniczych w Częstochowie, 

Krzepicach i w Kłobucku kilkanaście tysięcy złotych polskich. Próby ich odzyskania trwały 

 

47 Dopiero w 1871 r. dozory przemianowano na zarządy gmin wyznaniowych [Będzin t. 3, s. 216-17] 
na czele z rabinem. 
48 Janusz Spyra, Żydowski ksiądz? Rabin w społeczności żydowskiej Częstochowy, „Częstochowskie 
Teki Historyczne” 4, Częstochowa 2013/2014 [2014], PTH, Oddział w Częstochowie, s. 135-152. 
Szerzej M. Wodziński 
49 M. Wodziński, Chasydzi w Częstochowie. Źródła do dziejów chasydyzmu w centralnej Polsce, 
Studia Judaica 8, Kraków 2005, nr 1/2, s. 279-301. 
50 Z. Jakubowski, Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i perspektywy badań, w: Z 
dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, Częstochowa 2002, s. 15-16; Kazimierz 
Rędziński, Początki żydowskiej gminy wyznaniowej w Częstochowie (1808–1862), tamże, s. 127-
136. 
51 R. W. Szwed, Sejm powstańczy 1831 o opłacie rekrutowego od starozakonnych, w: Żydzi 
częstochowianie…, s. 133-142. Artur Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i 
XIX wieku, Warszawa 1983, s. 172-175. 



kilkanaście lat52. Po 1831 roku władze zgodziły się na nabywanie dóbr ziemskich przez 

bogatych kupców i przedsiębiorców żydowskich, właścicielem wsi Lipice stał się m.in. 

Hirsch Kohn z Częstochowy,  ale prośby o przyznanie obywatelstwa krajowego lub praw 

miejskich były z reguły odrzucane, jak w przypadku Dawida Landaua Kronenbega, 

posiadacza fabryki bawełny w Częstochowie w 1835 roku53. 

Przed kolejnym powstaniem miały miejsce reformy Wielopolskiego, które zniosły 

część antyżydowskich ograniczeń, dopuszczały też bogatszych Żydów do życia publicznego 

w miastach. W ograniczonym stopniu po raz pierwszy Żydzi weszli do wybieralnych organów 

reprezentujących mieszkańców, m.in.  w Częstochowie został wybrany Berek (Bernard) 

Kohn54. Żydzi zaczęli się teraz osiedlać miejscowościach, gdzie im dotąd tego zakazywano, 

np. w Kozigłowach55. Nastąpiło też  chwilowe zbratanie się Polaków i Żydów, zwłaszcza w 

Częstochowie gdzie w manifestacji patriotycznej, która miała miejsce w dniu 8 września 1862 

roku wzięło udział wielu Żydów solidarnie z innymi mieszkańcami. Kiedy rozkazu pułk. 

Alenicza podpalono miasta, spalono też wiele domów żydowskich. Przeciwko represjom 

carskim zaprotestowali miejscowi Żydzi na zebraniu, któremu przewodniczył dr Daniel 

Neufeld, a uchwalony ostry protest skierowano do władz centralnych w Warszawie56. W 

powstanie zaangażowało się kilkunastu miejscowych Żydów, na innych spadły 

konsekwencje: po zwycięstwie oddziału Chmieleńskiego nad Rosjanami pod Janowem (w 

bitwie padł krawiec z Żarek nazwiskiem Balsam) w dniu 6 VII 1863 roku, żołnierze rosyjscy 

podpalili miasto oraz wieś Ponik. W Janowie, zamieszkałym w większości przez Żydów, z 

ponad stu domów zostało pięć57. 

 

5. Po powstaniu styczniowym 

 

Po powstaniu styczniowym Polacy stopniowo zostali odsunięci od zarządu krajem, a 

władze rosyjskie likwidowały autonomię Królestwa Polskiego. Także stosunki ludności 
 

52 J. Spyra, Pieniądze Masłowskiego. Przyczynek do kwestii żydowskiej w powstaniu styczniowym, 
w: Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863-1864), red. 
M. Trąbski, N. Morawiec, R. W. Szwed, Częstochowa 2014, s. 113-122. 
53 YIVO, Zbiory Szackiego, RG 356 fol. 156 (Częstochowa. Notes and clippings); Artur Eisenbach, Z 
dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku, Warszawa 1983, s. 176. 
54 Do wieluńskiej rady powiatowej wybrano Józefa Kempnera („Jutrzenka” nr 14 z 4 IV 1862, s. 107-
108). Por. H. Rola, dz. cyt., s. 13. 
55 W 1867 r. w Koziegłowach żyło już 43 Żydów. 
56 H. Rola, dz. cyt., s. 13; Janusz Fałowski, Czenstochoviana na łamach „Jutrzenki” Daniela Neufelda, 
w: Żydzi częstochowianie…, s. 198-212, zwł. 209-210. 
57 H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 1965, s. 20, 56; Janusz Spyra, 
Pieniądze Masłowskiego, s. 115-120. 



żydowskiej zależały teraz bezpośrednio od decyzji centralnych i lokalnych władz rosyjskich. 

Po powstaniu przeprowadzono w 1866 roku reformę administracyjną, większość regionu 

należała odtąd do powiatu częstochowskiego guberni piotrkowskiej, południowa część m.in. 

Żarki trafiła do powiatu będzińskiego; zachodnia do guberni kieleckiej (Kromołów, 

Ogrodzieniec, Pilica do powiatu olkuskiego; Lelów i Szczekociny do włoszczowskiego); 

zreformowano też zarząd miast, m.in. pozbawiając w 1870 roku praw miejskich te ośrodki, 

których nie było stać na utrzymywania stałych, opłacanych władz miejskich. Dotknęło to w 

75 procent większości tradycyjnych miasteczek z dużą liczbą Żydów, m.in. Kłobuck, 

Krzepice, Przyrów, Janów, Koniecpol, Żarki. 

 

Nagrobek nadrabina Nachuma Asza 

Żydzi w pewnym stopniu korzystali z efektów reform przeprowadzonych w Rosji 

przez Aleksandra II, ale po zabójstwie cara władze rosyjskie wydały kolejne antyżydowskie 

rozporządzenia, dążąc do dalszego rugowania Żydów ze wsi.Tylko w miastach można się 

było zajmować handlem i rzemiosłem, co spowodowało koncentrację Żydów najpierw w 

tradycyjnych miejscach osadnictwa, które niekiedy przekształcały się miasteczka z przewagą 

ludności żydowskiej, jak np. Lelów (w 1885 roku 891 Żydów. tj. 75,3%58 czy Przyrów (w 

1880 roku 1260 Żydów, 51,8%); w 1875 roku w Krzepicach żyło 1057 Żydów (49%). 

Ostatecznie wzmogło to proces ich przenoszenia się do dużych ośrodków przemysłowych 

 

58 Stanisław Wiech, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Zabudowa – rozwój – 
społeczeństwo, Kielce 1995, s. 133, 139 do osad z przewagą Żydów należały w 1885 r. Lelów 891 
Żydów (75,3%), Szczekociny 3080 (72,9%), Pilica 3144 (63,3%). W Ogrodzieńcu jest wciąż jeszcze 
181 tj. 13,2%. 



takich jak Łódź, Warszawa, Zagłębie Dąbrowskie oraz coraz bardziej rozwijająca się 

Częstochowa. Tu w 2. połowie XIX ukształtował się regionalny ośrodek przemysłowy, a to 

dzięki doprowadzeniu linii kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz otwarciu po 1851 roku 

chłonnego rynku rosyjskiego. Rozwinął się bardzo mocno przemysł papierniczy, większość 

działających w mieście drukarni znajdowała się w ręku Żydów m.in. Wilhelma Kohna i 

Adolfa Oderfelda59. Żydzi założyli także fabryki produkujące różne asortymenty wyrobów jak 

guziki, grzebienie, biżuterię, czy założona w 1901 roku przez Stanisława Grossmana i 

Henryka Markusfelda fabryka kapeluszy, w której zatrudniano ok. 450 pracowników, w dużej 

części kobiet. Stali się też znaczącymi producentami zabawek. W końcu XIX wieku zaczęły 

powstawać duże zakłady przemysłowe będące własnością Żydów lub powstałe przy ich 

współudziale. W 1883 roku Kronenberg uruchomił fabrykę włókienniczą „Częstochowska”, 

w 1884 roku powstała fabryka szpagatu „Stradom” Goldmana, Oderfelda i Oppenheima (w 

której po 1902 roku zatrudniano około 2000 robotników), w 1888 roku fabryka celulozy 

Seweryna Lando, która zatrudniała kilkuset pracowników. W 1896 roku  Ginsberg, Kuhn, 

Grossman, Markusfeld i Neuman uruchomili fabrykę włókienniczą „Varta” (1500 

pracowników); właścicielem największych w mieście zakładów metalowych „Handtke” był 

Fritz Friedländer z Gliwic. Częstochowa przekształciła się w duży ośrodek przemysłowy z 

liczną klasą robotniczą, której znaczącą część stanowili robotnicy żydowscy60. 

W efekcie coraz większy procent żydowskich mieszkańców regionu przenosił się do 

Częstochowy. W czasie spisu powszechnego z 1897 roku w powiecie częstochowskim 

naliczono 19.306 wyznawców judaizmu, którzy stanowili 12,2% ogółu mieszkańców, z czego  

w samej Częstochowie 11.980 (26,6%). Zdecydowanie przeważali Żydzi żyjący zgodnie z 

tradycyjnymi zwyczajami, czego dowodzi m.in. fakt, że językiem żydowskim posługiwało się 

aż 97,5% z nich61. W ciągu kolejnej dekady liczba Żydów w Częstochowie niemal się 

podwoiła, w 1909 roku mieszkało tu już 22.024 wyznawców judaizmu, a w 1914 r. 28748 

Żydów (31%). Inne większe skupiska to: Krzepice (1769), Przyrów (1953) oraz gminy 

Kamyk (2506; z Kłobuckiem 2200), Wancerzów (1345) z Mstowem oraz Złoty Potok (z 

 

59 M. Mielczarek,Pierwsze zakłady drukarskie i zakłady poligraficzne w Częstochowie, „Ziemia 
Częstochowska” 11, 1976, s. 221-284; Jakubowski, s. 23, p. 31. 
60 The Jews of Częstochowa. Coexistence – Holocaust – Memory, s. 123-127; Brenner L., The Rise of 
the Jewish Settlement in Czestochowa 1700-1939, w: The Jews of Czestochowa (Częstochowa, 
Poland), Translation of „Tshenstokhover Yidn”, red. R. Mahler, New York 1947 [online] 
http://www.jewishgen.org/yizkor/Czestochowa/cze005.html#4 [15.04.2014]. 
61 Pierwaja Wsieobszczaja pieriepis nasielienija Rossijskoj Impieri 1897 goda, pietrokowskaja 
gubernija (dalej Pierwaja…pietrokowskaja gubernija), t. 56, Petersburg 1903, s. 3, 90-91, 94. 



Janowem). Ogółem w powiecie częstochowskim mieszkało w 1909 roku 32898 Żydów, co 

stanowiło 14,9% ogółu populacji, w Koniecpolu mieszkało ich 601 (8,6%)62. 

Odpowiadał temu podział na gminy wyznaniowe, których siedziby mieściły się w 

tradycyjnych lokalizacjach: w 1902 roku w obwodzie częstochowskim istniały dozory w 

Częstochowie (rabin Nachum Asz), w Kłobucku (Lejzor Aba Zelinger), w Krzepicach (Wolf 

Chaim Bomac), w Przyrowie (Icek-Dawid Przysużer) oraz w Janowie (Izrael Lejbuś 

Berlinger). Do wybuchu wojny sytuacja nie uległa zmianie63. Z części regionu znajdującej się 

w guberni kieleckiej dozory bóżnice w 1889 roku istniały w Lelowie (rabin Moszek Josed 

Janowski, 150 rubli), Pilicy (Pinkus Rotenberg, 280), i Szczekocinach (Fiszel Froim 

Halemner, 300), poza tym w Koniecpolu64. Obok oficjalnych rabinów gminnych działali w 

Częstochowie albo w okolicznych miejscowościach przywódcy różnych grup chasydzkich np. 

Dawid Aaron syn Yakoba Arie z Turzysk z dynastii Czarnobyl osiadł w 1906-26 w Żarkach, 

potem w Częstochowie. 

 

6. Żydzi w Częstochowie 

 

Przed I wojną światową w samej tylko Częstochowie działały sztyble grupujące 

zwolenników niemal wszystkich dynastii chasydzkich, począwszy od najbardziej 

wpływowych, jak cadycy z Ger (Góra Kalwaria koło Warszawy), czy Aleksander 

(Aleksandrów), po mniejsze. Spory pomiędzy ortodoksyjną i chasydzką większością, a 

wywodzącymi się z reguły z bogatszych rodzin osobami dążącymi do zmian w życiu 

żydowskim i sposobie odprawiania kultu spowodował, iż ci ostatni wybudowali w 1893 roku 

Częstochowie monumentalny gmach synagogi (tak zwana Nowa Synagoga), przy której 

powstało założone w 1900 roku Zgromadzenie Postępowej Synagogi w Częstochowie65. Przy 

niej, m.in. dzięki wsparciu najbogatszych miejscowych Żydów, w tym Henryka Markusfelda, 

 

62 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, red. W. Grabski, Warszawa 1915, s. 22-23. 
63 Pamiatnaja kniżka petrokowskoj gubernii na 1902 god, Petrokow 1902, s. 212; Pamiatnaja kniżka 
petrokowskoj gubernii na 1914 god, Petrokow 1914, s. 170 (Zelingera w Kłobucku zastąpił Icek 
Henoch Goldberg, Przysużera w Przyrowie Gersz Szilewicz). 
64 Wiech, s. 192. 
65 W 1935 r. zostało zarejestrowane na nowo jako Zgromadzenie Nowej Synagogi w Częstochowie, 
(AP Kielce, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn. 3886). 



działała szkoła kantorów prowadzona od 1906 do 1913 roku przez Abrahama Ber 

Birnbojma66. 

W ramach gmin działały tradycyjne bractwa, takie jak arcybractwa pogrzebowe 

Chewra Kadisza, towarzystwa pielęgnowania chorych Bikur Cholim, niekiedy stowarzyszenia 

Bejs Lechem (zajmujące się prowadzeniem darmowych kuchni dla ubogich) oraz 

zapewniające nocleg przyjezdnym Żydom, lub wyposażenie posagowe żydowskim pannom z 

biednych rodzin.  

Działalność społeczna i polityczna wykraczająca poza tradycyjne ramy działalności 

gminy wyznaniowej skupiała się  w Częstochowie. Ze względu na zakazy władz rosyjskich 

początkowo Żydzi starali działać w ramach powstających stowarzyszeń  służących dobru 

wszystkich mieszkańców, takich jak oddziały ochotniczej straży pożarnej, do których obok 

Polaków należeli też ewangelicy i Żydzi, głównie wywodzący się z bogatszych, 

zasymilowanych rodzin.  Wspólnie też należeli do kół Polskiego Towarzystwa Esperantystów 

oraz organizacji i stowarzyszeń kredytowych, które np. w Częstochowie zarejestrowano w 

1901 roku. W 1902 roku Żydzi stanowili w nim 204 na 417 członków67. Oprócz tego 

powstawały kasy zapomogowo-pożyczkowe, w Częstochowie założoną taką w 1900 roku, do 

których należeli również katolicy i prawosławni. Dopiero kiedy im tego odmawiano68, 

zakładali własne.  

Jako pierwsze zostało zarejestrowane Żydowskie Towarzystwo Dobroczynne w 

Częstochowie w 1899 roku (obok podobnego skupiającego wyłącznie wyznania 

chrześcijańskie). Prowadziło m.in. ochronkę dla dzieci, dom starców, a później wybudowało 

szpital otwarty w 1913 roku69. Członkami powstałego jeszcze przed rewolucją 1905 roku 

Częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego byli w dużej części Żydzi. Polacy, przy 

wsparciu nielicznych żydowskich asymilatorów propolskich, zarejestrowali w 1907 roku 

Towarzystwo Lekarzy Polskich w Częstochowie. W 1909 roku powołano Towarzystwo 

Pomocy Biednym Uczącym się Dzieciom Żydowskim, a  w 1910 roku Stowarzyszenie 

Wzajemnej Pomocy Handlarzy i Rzemieślników Żydów w Częstochowie oraz 

 

66 Juliusz Sętowski, Markusfeldowie. Wizerunek rodu częstochowskich przemysłowców, filantropów i 
społeczników, w: Żydzi częstochowianie, s. 226-232; J. Mizgalski, Tożsamość polityczna polskich 
Żydów, s. 263. 
67 Wojciech Jaworski, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864-
1914, Sosnowiec 2006, s. 124. 
68 W 1904 r. odmówiono legalizacji kolejnej kasy zapomogowo-pożyczkowej w Częstochowie, bo 
wśród założycieli przeważali Żydzi; podobnie było w Żarkach w 1900 i 1905 r. (s. 73-74, 131). 
69 Mieczysław Wyględowski, Historia Szpitala im. L. Rydygiera, w: Jubileusz 75-lecia Szpitala 
Chirurgicznego im. dr Ludwika Rydygiera w Częstochowie, red. Lesław Rudziński i in., Częstochowa 
1988. 



Stowarzyszenie Wspierania Niezamożnych Handlarzy i Rzemieślników „Gemilas Chasodim” 

w Częstochowie70. Wcześniej, w 1906 roku Polacy i Żydzi założyli tu Stowarzyszenie 

Wzajemnej Pomocy Pracowników Przedsiębiorstw Handlowych i Przemysłowych, którego 

liczba członków wzrosła z 83 do 241 w 1912 roku.  

W 1908 roku zostało założone Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Literackie „Lira”, 

którego długoletnim prezesem był Henryk Markusfeld. Należały do niego przede wszystkim 

osoby wykonujące wolne zawody i przemysłowcy, w dużym stopniu dążące do asymilacji, a 

stawiało sobie za cel wspieranie działań promujących kulturę uniwersalną, polską, częściowo 

także żydowską.  Utworzono przy nim sekcję dramatyczną, aczkolwiek pierwsze żydowskie 

przedstawienia teatralne, wywodzące się z tradycji przedstawień purimowych, miały miejsce 

jeszcze w 1905 roku. Inna grupa amatorów powołała do życia stowarzyszenie Miłośnicy 

Żydowskiej Sztuki Teatralnej, które organizowało przedstawienia, przy pomocy 

zatrudnionego reżysera Hersza Gotajnera, aż do 1918 roku. Wiele przedstawień odbywało się 

domu rodziny Wolbergów przy centralnej alei miasta. W 1915 roku urządzono tu stały teatr 

letni, później przebudowany w profesjonalny budynek teatralny działający w okresie 

międzywojennym pod różnymi nazwami71.  

 

7. Szkolnictwo 

 

Rozwój życia społecznego był związany z przemianami w zakresie edukacji. Zgodnie 

z tradycyjnym modelem, każdy Żyd płci męskiej po okresie nauki w chederze, elementarnej 

szkole religijnej, uczył się krócej lub dłużej w szkole wyższego stopnia (jesziwie). Chedery, 

prowadzone przez prywatnych nauczycieli (małamedów), istniały w każdym znaczniejszym 

skupisku żydowskim, często nauczycieli zatrudniały gminy żydowskie, które prowadziły też 

szkoły dla niezamożnych dzieci żydowskich (Talmud-Tora) oraz sale dla studiów ksiąg 

żydowskich (bet ha-midrasz). W samej Częstochowie w 1905 roku działało około 50 

chederów, do których uczęszczało ok. 4 tysięcy uczniów. W 1912 roku istniały 32 chedery72. 

Nauka nastawiona wyłącznie na treści religijne przestała w XIX wieku wystarczać, stąd 

zwłaszcza bogatsze rodziny wysyłały swoje dzieci do szkół państwowych, a w 2. połowie 

XIX wieku, wobec licznych czekających je tam utrudnień, zaczęto tworzyć odrębne szkoły 

 

70 W. Jaworski, Przemiany legalnego życia społecznego. s. 172, 184, 207. 
71 Zbigniew Jakubowski, Częstochowscy Żydzi, s. 26-27; Marta Meducka, Udział Żydów 
częstochowian w kulturze miasta, w: Żydzi częstochowianie, s. 189-191. 
72 Jakubowski, Częstochowscy Żydzi, s. 16; Zbigniew Grządzielski, Z problemów opieki i kształcenia 
młodzieży żydowskiej w Częstochowie w latach 1912-1939, s. 45. 



elementarne z polskim albo rosyjskim językiem nauczania i nowoczesnym programem. Do 

wybuchu I wojny światowej udało się w Częstochowie uruchomić kilkanaście żydowskich 

szkół elementarnych, do których uczęszczało prawie tysiąc żydowskich dzieci. Uruchomiono 

też prywatne przedszkola, których w 1912 roku działało osiem73. W 1897 roku założono 

Szkołę Rzemiosł dla Żydów, która kształciła mechaników, ślusarzy, stolarzy i elektryków. W 

innych miejscowościach regionu istniały jedynie żydowskie szkółki religijne, dzieci z 

bogatszych rodzin uczęszczały do szkół państwowych.  

Związany był z tym rozwój czytelnictwa książek i prasy. W 2. połowie XIX wieku 

oddźwięk znajdowały wśród mieszkańców Częstochowy m.in. polskojęzyczne czasopisma 

wydawane w Warszawie („Jutrzenka”, „Izraelita”),  na przełomie XIX i XX wieku docierały 

tu także ogólnożydowskie gazety wydawane w jidysz ("Hajnt”, „Moment”). Działające 

organizacje zarówno inteligenckie, jak robotnicze, zakładały biblioteki gromadzące książki 

zarówno w języku polskim jak i jidysz. Przed 1914 rokiem zaczęły w Częstochowie 

powstawać lokalne gazety żydowskie: „Czenstochower Reklamenblat” (w 1912 roku), 

robotnicza „Unzer Cajtung” oraz „Czenstochower Wochenblat” (w 1913 roku), później 

„Czenstochower Tagblat”74. Swoich prenumeratorów miała prasa wydawana przez partie 

polityczne, zwłaszcza syjonistów, działających od końca XIX wieku, oraz Bundu, którego 

działalność uległa intensyfikacji w czasie rewolucji 1905 roku. 

 

8. I wojna światowa 

 

Po wybuchu wojny, a zwłaszcza zajęciu Królestwa Kongresowego przez Niemcy i 

Austro-Węgry sytuacja Polaków i Żydów uległa dużej zmianie, m.in. ze względu na próby 

okupantów pozyskania mieszkańców dla swoich koncepcji politycznych (zwłaszcza po tak 

zwanym Manifeście Dwóch Cesarzy z 5 listopada 1916 roku zapowiadającego utworzenie 

Królestwa Polskiego). Rozszerzono znacznie zakres samorządów miejskich, które wybierano 

wiosną 1917 roku. W Częstochowie wyłoniono Radę Miejską na podstawie porozumienia 

partii polskich i żydowskich. 23 jej członków było narodowości polskiej, a 13 żydowskiej75. 

Zezwolono też na swobodną działalność stowarzyszeń, zwłaszcza dobroczynnych i 

oświatowych. W Krzepicach powstało Stowarzyszenie Żydowskiej Młodzieży, w 

 

73 Z. Jakubowski, Częstochowscy Żydzi, s. 46-62. 
74 J. . Mizgalski, Życie społeczne częstochowskich Żydów w XX wieku przed holocaustem, w: Z 
dziejów Żydów w Częstochowie, red. Zbigniew Jakubowski, Częstochowa 2002, s. 252-253. 
75 F. Sobalski, Materiały do stosunków społeczno-gospodarczych Częstochowy w latach pierwszej 
wojny światowej, w:Ziemia Częstochowska 1991, t. 17, s. 172-197. 



Częstochowie m.in. Strzecha Dziecięca im. I. L. Pereca, zabiegająca o poprawę warunków 

życia dzieci przedszkolnych oraz Towarzystwo Żydowskich Szkół Średnich i Powszechnych, 

które uruchomiło Gimnazjum Żeńskie i Gimnazjum Męskie, pod wspólnym kierownictwem. 

Środowiska skłonne do integracji z kulturą polską  prowadziły kursy dla analfabetów – 

Żydów, przy wsparciu władz miejskich76. 

Otwarto w 1916 roku prywatną Szkołę Sztuk Pięknych, którą prowadził Perec 

Willenberg, uczeń Riepina i Gersona. W 1916 roku powstało Syjonistyczne Stowarzyszenie 

Gimnastyczne, szybko przemianowane w Żydowskie Towarzystwo-Gimnastyczno-

Sportowe77. W maju 1916 roku, w rocznicę Konstytucji 3 Maja, odbyła się prowadzona przez 

rabina Nahuma Asza uroczystość w synagodze, w czasie której po raz pierwszy pokazano 

przechowywane przez Żydów polskie sztandary przekazane im do ukrycia przez polskich 

żołnierzy wycofujących się spod Moskwy w 1813 roku78.  

 

9. Żydzi częstochowscy w II RP 

 

Koniec wojny i odzyskanie przez Polskę niepodległości oznaczały dla żydowskich 

mieszkańców regionu wielkie zmiany, początkowo dość trudne, ze względu na zniszczenia 

wojenne, braki w aprowizacji oraz powojenną drożyznę79. W okresie międzywojennym 

większość regionu znalazła się w powiecie częstochowskim, w ramach województwa 

kieleckiego, Koniecpol w powiecie radomszczańskim. Według spisu powszechnego z 1921 

roku w powiecie częstochowskim mieszkało na stałe 30167 wyznawców judaizmu, stanowiąc 

12,8% ogółu mieszkańców80, przy czym ¾ z nich skupiało się w stolicy regionu. W 

Częstochowie mieszkało 22.663 Żydów (28,1%)81. W dwóch pozostałych miastach powiatu 

 

76 Przez co należy rozumieć brak znajomości języka polskiego, a nie brak znajomości czytania i 
pisania; o czym pisał Jakubowski, s. 17. 
77 Juliusz Sętowski, Z dziejów Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego w 
Częstochowie (1915-1933), w: Tożsamość a stereotypy. Żydzi i Polacy, red. J. Mizgalski, M. Soja, 
Częstochowa 2014, s. 255. 
78 Goniec Częstochowski, nr 103 z 7 V 1916; The Jews of Częstochowa. Coexistence – Holocaust – 
Memory / Żydzi – Częstochowianie. Współistnienie – Holocaust – Pamięć, red. J. Mizgalski, 
Częstochowa 2005, s. 195-196. 
79 J. Mizgalski, Częstochowska społeczność żydowska w pierwszych latach niepodległości, w: 
Częstochowa w pierwszych latach Polski Odrodzonej, red. Ryszard Szwed, J. Mizgalski, Waldemar 
Palus, Częstochowa 1994, s. 99-117. 
80 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku, w: Statystyka 
Polski, t.17: Województwo kieleckie, Warszawa 1927, s. 3; s. 32-35 
81 Dokładne coroczne dane publikuje  E. Bąkowski, Struktura społeczno-zawodowa ludności 
Częstochowy w latach 1918-1939, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nauki Społeczno-
Ekonomiczne nr 7, Częstochowa 1971, s. 81. 



mieszkało 3419 Żydów (w Kłobucku 1647,  Krzepicach 1772), inne większe skupiska to 

gmina wiejska w Mstowie (740 Żydów). W Koniecpolu mieszkało 1077 wyznawców 

judaizmu (45% mieszkańców). Kolejny spis z 1931 wykazał, że liczba Żydów w powiecie 

częstochowskim nieznacznie wzrosła do 32515 osób, zmalał jednak ich procentowy udział w 

całości populacji (do 10,9%). Największym skupiskiem pozostała Częstochowa (25588 osób, 

tj. 21,8%), w pozostałych miastach mieszkało ich 3161 (Kłobuck 1652; Przyrów 1509), na 

wsiach 376682. 

W okresie międzywojennym Żydzi pozostali właścicielami kilku większych 

częstochowskich fabryk (m.in. fabryki wyrobów jutowych „Warta” zatrudniającej w 1929 

roku ponad 2 tysiące osób, Fabryki Wyrobów Metalowych, Gnaszyńskiej Manufaktury, 

Fabryka Papieru i Młyny A. Kohna i J. Markusfelda), ale ich sytuacja się pogorszyła ze 

względu na zerwanie dotychczasowych kontaktów z rosyjskim rynkiem. W 1921 roku 

większość działających w Częstochowie zakładów przemysłowych prowadzonych przez 

Żydów były to firmy małe lub średnie, w których właściciele i  członkowie ich rodzin 

stanowili ponad 1/3 część zatrudnionych, a produkowały bezpośrednio na rynek lokalny. W 

największej liczbie firmy te działały w przetwórstwie drewna, perukarstwie, krawiectwie 

męskim i żeńskim, szewstwie, a także w przemyśle spożywczym83. Pozostali znajdowali 

zatrudnienie w sferze handlu, rzemiosła i usług, podobnie jak w innych miejscowościach 

regionu. Ich sytuację jeszcze bardziej pogorszył wybuch wielkiego kryzysu ekonomicznego w 

1929 roku, który dotknął przede firmy zależne bezpośrednio od klientów.  

W 1933 roku Żydzi stanowili prawie połowę czynnych rzemieślników, dominując 

zwłaszcza w branżach włókienniczych. Ich interesów broniły cechy (działało 13 cechów 

zrzeszających Żydów) oraz inne organizacje jak np. Żydowski Związek Handlujących 

Starzyzną84. Rozwijały się wśród Żydów spółdzielcze formy gospodarowania85. W Kłobucku 

w 1930 roku powstały Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów (w 1936 roku skupiał 15 

członków), oraz Cech Krawców, Czapników i Kuśnierzy Żydów (w 1936 roku 16 krawców, 6 

 

82 Drugi powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1931 roku, w: Statystyka 
Polski, seria C, zesz. 86: Województwo kieleckie, Warszawa 1938, s. 32. 
83 Szerzej J. Mizgalski, Życie codzienne Żydów w Częstochowie w II Rzeczypospolitej, w: Życie 
codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. Ryszard Szwed, Waldemar Palus, Częstochowa 
1999, s. 129-139. 
84 A. Rosół, Żydzi w handlu i rzemiośle na terenie Częstochowy w latach 1918-1939, 2002, s. 36-44; 
Elżbieta Surma-Jończyk, Źródła archiwalne do dziejów częstochowskich Żydów, w: Żydzi 
częstochowianie, s. 235-238. 
85 E. Surma-Jończyk, Spółdzielczość Żydów w Częstochowie, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, 
Zeszyty Historyczne, 7, Częstochowa 2003, s. 257-285. 



czapników i 2 kuśnierzy)86. W 1936 roku powstał Cech Ogólnych Branży Rzemieślników 

Żydów w Krzepicach i Okolicy. 

Powstawanie osobnych korporacji żydowskich było w dużej mierze wskaźnikiem nie 

najlepszych stosunków z otoczeniem, a Żydzi musieli się również obawiać antysemickich 

nastrojów części miejscowego społeczeństwa. Antyżydowskie wybryki zdarzały się także na 

wsiach, zwłaszcza w czasie oraz po zakończeniu wielkiego kryzysu  gospodarczego, kiedy 

endecja organizowała bojkot żydowskich wyrobów87. Jednak proces integracji do kultury 

polskiej postępował, głównie dzięki szkołom. Działały też kursy dla analfabetów Żydów88, 

bowiem spisy ludności wykazywały duży stopień nieznajomości czytania i pisania (w 1921 

roku – 1/3, w skali powiatu: 38%). Dotyczy to jednak znajomości języka urzędowego, czyli 

polskiego, bo zasadniczo wszyscy żydzi umieli czytać i pisać po hebrajsku lub jidysz. W 

czasie spisu z 1931 roku zdecydowana większość (ok. 93%) deklarowała jidysz jako swój 

język macierzysty89.  

Przed II wojną światową w Częstochowie działały trzy żydowskie szkoły publiczne i 

sześć prywatnych, oraz  trzy szkoły zawodowe i sześć przedszkoli90, jak również 

Koedukacyjne Gimnazjum, którego pierwszym dyrektorem (do 1920 roku) był znany później 

historyk Majer Bałaban. Kolejną żydowską szkołę średnią – prywatne gimnazjum męskie - 

uruchomił w 1925 roku dr Filip Axer. Po reformie szkolnej z 1932 roku utworzono przy nim 

liceum humanistyczne, a przy Gimnazjum Koedukacyjnym Towarzystwa Żydowskich Szkół 

Średnich i Powszechnych liceum matematyczno-fizyczne91. W mniejszych ośrodkach 

dominowały nadal zakłady edukacyjne kształcące według tradycyjnych wzorów. W Kłobucku 

 

86 APCz, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, sygn. 574. (Cech Krawców, Czapników i Kuśnierzy 
Żydów w Kłobucku; Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 376-377. 
87 E. Gawron, Lelowscy Żydzi w XIX i XX wieku, s. 35; J. Mizgalski, Tożsamość polityczna polskich 
Żydów w XIX i XX wieku na przykładzie Częstochowy, Częstochowa 2008, s. 273-280. 
88 Kozłowska Anna, Przyczynek do dziejów działalności Związku Szerzenia Oświaty Wśród 
Robotników Żydowskich w Częstochowie, „Biuletyn Zeszytu Badań Dziejów Oświaty i Kultury Grup 
Etnicznych i Polonijnych” 1992, nr 2, s. 59-61. 
89 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. „Statystyka 
Polski” t. 17: Województwo kieleckie, Warszawa 1927, s. 32-35; Drugi powszechny spis 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1931 roku, s. 35. 
90 Z. Grządzielski, Z problemów opieki i kształcenia młodzieży żydowskiej, s. 49-62; Marta Pawlina-
Meducka, Szkolnictwo żydowskie w Częstochowie (1918-1939) i jego uwarunkowania, „Prace 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika” 2003, t. 12, s. 21-36. 
91 Anna Kowalińska, Żydowskie szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Częstochowie w okresie II 
Rzeczypospolitej, w: Almanach Częstochowy 2009, s. 112-131. Por. The Jews of Częstochowa. 
Coexistence – Holocaust – Memory, s. 91-122. 



i Krzepicach istniały szkoły żydowskie Talmud Tora oraz szkoły dla dziewcząt, należące do 

sieci ortodoksyjnych szkół Bejt Jaakow92.  

Nadal też w stolicy regionu działały powołane wcześniej stowarzyszenia, m.in. 

Żydowskie Towarzystwo Dobroczynne. Powstało też szereg dalszych, w niemal wszystkich 

sferach życia społecznego93. Ukazywało się wiele tytułów prasy żydowskiej lub w języku 

polskim wydawana przez Żydów94, rozwijało się życie teatralne i artystyczne95. Żydowskie 

organizacje zaczęły powstawać także w mniejszych ośrodkach. W Kłobucku w listopadzie 

1919 roku zaczęło działać żydowskie zrzeszenie spożywców Kooperatywa „Samopomoc”, 

która dwa lata po założeniu zrzeszała 210 członków. W 1920 roku powołano do życia 

Towarzystwo Żydowskiej Resursy Rzemieślniczej, w 1927 roku Stowarzyszenie 

Dobroczynności „Gemilas Chesed”, a w październiku 1930 roku Towarzystwo Gimnastyczno 

– Sportowe Makkabi. W latach trzydziestych  w Kłobucku powstał Oddział Żydowskiego 

Stowarzyszenia „Kultur-Liga” w Polsce, które stawiało sobie za cel rozwijanie działalności 

oświatowo-kulturalnej, istniał także oddział Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności 

Żydowskiej w Polsce oraz Komitet Samopomocy Żydowskiej96. W Przyrowie zarejestrowano 

w 1932 roku Stowarzyszenie Dobroczynności Gemiłus Chesed, w Krzepicach działały m.in. 

towarzystwo teatralne „Zamir”, klub sportowy i biblioteka. 

 

10. Życie polityczne Żydów w ziemi częstochowskiej 

 

Życie polityczne najsilniej rozwijało się w Częstochowie, gdzie miały ekspozytury 

wszystkie najważniejsze żydowskie partie polityczne działające w Polsce. Znacznie wzrosły 

wpływy syjonistów, rozbitych jednak na Poalej Syjon (zwłaszcza przed rozłamem w 1920 na 

Prawicę i Lewicę), Cejrej Syjon oraz Mizrachi z przybudówkami97, a więc zwracających się 

 

92 Krzepice, w: Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, 
New York 2001, t. 2, ss. 685–686. 
93 J. Mizgalski, Życie społeczne częstochowskich Żydów w XX wieku przed holocaustem, w: Z 
dziejów Żydów w Częstochowie, red. Zbigniew Jakubowski, Częstochowa 2002, s. 238-250; The 
Jews of Częstochowa. Coexistence – Holocaust – Memory, s. 141-159. 
94 J. Mizgalski, Życie społeczne..., s. 253-256; Piotr Stawiński, Prasa żydowska w Częstochowie w 
okresie międzywojennym, w: Żydzi w dziejach Częstochowy, red. Z. Jakubowski, 1991, s. 75-79. 
95 Anna Wojtysiak, Z życia kulturalnego i artystycznego Żydów w Częstochowie w latach 1918-1919, 
w: Tożsamość a stereotypy. Żydzi i Polacy, red. J. Mizgalski, M. Soja, Częstochowa 2014, s. 264-284. 
96 M. Kaczmarkiewicz, Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim (1918-1939), „BŻIH” 
1994, nr 1-3, s. 60, 69, 74; Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 356. 
97 W. Jaworski, Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych w Polsce w latach 1919-
1939, Warszawa 1996, s. 26, 28, 30, 31; J. Mizgalski, Tożsamość polityczna polskich Żydów, s. 240-
253, 258-261. 



do ortodoksów oraz robotników. Tradycyjnie silne wpływy wśród żydowskiego proletariatu 

zachowały partie socjalistyczne, w tym podejrzewany o sympatie do komunizmu Bund. Silna 

była skupiająca ortodoksów „Aguda”. Bardzo widoczne były też środowiska asymilatorskie. 

Rywalizowały one o żydowski elektorat w wyborach samorządowych, zazwyczaj uzyskując 

w sumie liczbę mandatów odpowiadającą procentowemu udziałowi ludności wyznania 

mojżeszowego wśród mieszkańców miasta. Z reguły osobno występowały partie 

reprezentujące ruch robotniczy, osobno partie szeroko rozumianej prawicy, popierane przez 

władze gminy wyznaniowej, a niekiedy także syjonistów98. W wyborach do Rady Miejskiej w 

1919 roku brały udział Żydowski Komitet Wyborczy, który otrzymał 11% głosów i uzyskał 5 

mandatów, Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza (8,9%, 4 mandaty), Żydowska Partia 

Socjal-Demokratyczna Poalej-Syjon (4,4%, 2 mandaty) i Żydowski Robotniczy Komitet 

Wyborczy Bund (2,2%, 1 mandat).  

Żydzi po pierwszych powojennych wyborach dysponowali 12 mandatami w 43 

osobowej Radzie Miejskiej99. W kolejnych wyborach w 1925 roku środowiska żydowskie 

zgłosiły pięć list wyborczych. Najwięcej głosów zebrał Zjednoczony Żydowski Komitet 

Wyborczy (13,2%), uzyskując 6 mandatów, pozostałe komitety wyborcze zdobyły po jednym 

mandacie: Żydowska Resursa Rzemieślnicza 3,75% głosów, Ogólnożydowski Związek 

Robotniczy Bund 3,5%, Poalej-Syjon i Cejrej Syjon 2,3%100. W pierwszych wyborach po 

przewrocie majowym w 1927 roku zgłoszono sześć list żydowskich. Mandaty zdobyły 

Zjednoczony Żydowski Komitet Wyborczy (6), Żydowska Resursa Rzemieślnicza (2) oraz 

Ogólnożydowski Związek Robotniczy Bund (2).  

W latach 1930-1934 miastem kierował zarząd komisaryczny. W 1934 roku do Rady 

weszli tylko przedstawiciele żydowskich stronnictw mieszczańskich: Zjednoczonego 

Żydowskiego Bloku Gospodarczego (5) oraz  Ogólnożydowskiego Bloku Wyborczego (3). 

Porażki  żydowskich partii robotniczych po części były efektem podziałów, jakie dzieliły 

Bund i Poalej Syjon, które częściowo zażegnano przed wybuchem wojny. W ostatnich 

wyborach do władz miejskich w maju 1939 roku do Rady wybrano ośmiu radnych z listy 

 

98 W. Jaworski, Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych, s. 69. Por. Mizgalski J., 
Życie polityczne Żydów w Częstochowie w latach 1918-1939, w: Wielkie i małe problemy 
Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918-1939, Ryszard Szwed, Waldemar Palus, Częstochowa 1996, 
s. 103-135. 
99 M. Świtała, Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie w Niepodległej Polsce – 9 marca 
1919 r., w: Częstochowa w pierwszych latach Polski Odrodzonej, red. R. Szwed, J. Mizgalski, W. 
Palus, Częstochowa 1994, s. 36. 
100 Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poalej-Syjon uzyskując 1,2% nie zdobył mandatu; M. 
Świtała, Wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie w dniu 27 grudnia 1925 roku, w: Z dziejów 
najnowszych…, s. 279. 



Zjednoczonego Żydowskiego Bloku Wyborczego i dwóch z listy Bundu i Poalej Syjon101. 

Wobec zdecydowanie antysemickiej postawy stronnictw polskich, wśród których dominowała 

narodowa demokracja, partie żydowskie częściej współpracowały z radnymi 

socjalistycznymi. W wyborach parlamentarnych żydowscy wyborcy powiatu 

częstochowskiego najczęściej oddawali głosy na kandydatów syjonistycznych albo 

ortodoksyjnych, w latach 30-tych na Ogólnożydowski Narodowy Blok Gospodarczy oraz 

Blok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce102. W mniejszych miejscowościach 

przeważnie istniały jedynie ekspozytury partii politycznych, np. w Kłobucku działało ok. 60 

członków Syjonistycznej Partii Pracy „Hitachduth”, a Poalej-Syjon-Lewica prowadziła tu 

sekretariat. Działało też Mizrachi, swoje oddziały miały także Ha-Szomer ha-Cair, He-Chaluc 

i Betar, ale najsilniejsza była Aguda (liczyła 200 członków)103. 

Gminy żydowskie w okresie międzywojennym funkcjonowały na podstawie dekretu 

Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku, który podkreślał ich religijny charakter, aczkolwiek 

uwzględniał wyróżnioną pozycję rabinów. W regionie częstochowskim poza Częstochową 

działały mniejsze gminy w Janowie (w 1932 roku 287 członków, w 1937 roku 336), 

Kłobucku (2482, 2001), Krzepicach (2000, 1947) i Przyrowie (795, 7070). O władzę w 

zarządach gmin rywalizowali syjoniści z przeważającymi ortodoksami oraz zwolennikami 

ortodoksji (Krzepice, Przyrów) i miejscowych grup chasydzkich (w Kłobucku zwolennicy 

cadyka z Radoszyc, w Krzepicach cadyka z Góry Kalwarii)104. Z tego względu obok synagog 

gminnych istniały również liczne domy modlitwy, np. w Krzepicach były dwie bożnice i 

cztery domy modlitwy, w Częstochowie jeszcze więcej. Działali tu wyznawcy niemal 

wszystkich dworów chasydzkich105, wśród nich w latach 1920-1932 praprawnuk założyciela 

dynastii Ger Hanokh Henikh Gad (syn Pinhasa Menachema Eleasara Justmana z Pilicy). 

Wielkim szacunkiem cieszył się jednak rabin gminny Nachum Asz, zwolennik Mizrachi, na 

co dzień człowiek kompromisu. W okresie wzrostu nastrojów antysemickich po śmierci 

 

101 R. Szwed, Żydzi w samorządzie miasta Częstochowy w latach 1919-1939, w: Żydzi – 
częstochowianie, s. 154-170; J. Mizgalski, Tożsamość polityczna polskich Żydów, s. 203-221. Por. 
The Jews of Częstochowa. Coexistence – Holocaust – Memory, s. 181-192. 
102 W. Jaworski, Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji, s. 22, 91. 
103 Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 341-346, 384-391. 
104 K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, 
Kielce 2006, s. 67-69; J. Mizgalski, Tożsamość polityczna polskich Żydów, s. 180-181, 201-203; 
Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 353-357. 
105 J. Mizgalski, Życie codzienne Żydów w Częstochowie w II Rzeczypospolitej, w: Życie codzienne 
w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999, s. 121-156; tenże, 
Życie religijne częstochowskich Żydów w XX wieku, s. 96-100; tenże, Dzieje, dziedzictwo i 
tożsamość kulturowa Żydów Częstochowy, w: Żydzi częstochowianie, s. 58-59; tenże, Tożsamość 
polityczna polskich Żydów, s. 183-184. 



Józefa Piłsudskiego rabin Asz włączył się do dyskusji w obronie uboju rytualnego, publikując 

specjalną broszurę,  która w ciągu kilku miesięcy miała trzy wydania106.  

 

11. Los Żydów częstochowskich podczas II wojny światowej 

 

Po wybuchu II wojny światowej region częstochowski został zajęty przez Wehrmacht 

zaraz w pierwszych dniach wojny. Wielu żydowskich mieszkańców zginęło w czasie 

przeprowadzonych nalotów. Częstochowa została zajęta 3 września 1939 roku. Następnego 

dnia („Krwawy Poniedziałek”  Niemcy rozstrzelali kilkuset Polaków i ok. 150 Żydów. 

Obiekty kultu żydowskiego zdewastowano, następnie zamknięto. Zachodnia część regionu 

(m.in. Kłobuck) została włączona bezpośrednio do Rzeszy. Żydzi zostali pozbawieni 

wszelkich praw, skonfiskowano ich majątek, w końcu skoszarowano pod nadzorem 

tworzonych przez Niemców Rad Starszych [Judenrat;Ältestenrat], zmuszając do niewolniczej 

pracy. W Kłobucku Judenrat podporządkowano Centralnej Gminie Żydowskiej na Górnym 

Śląsku z siedzibą w Sosnowcu, której zadaniem było dostarczanie siły roboczej do obozów 

pracy na Górnym Śląsku (powołano w tym celu specjalnego niemieckiego pełnomocnika do 

spraw zatrudnienia Żydów - „Sonderbeauftragte des Reichsführers SS für fremdvölkischen 

Arbeitseinsatz in Oberschlesien“ na czele z Albrechtem Schmeltem; popularnie tę organizację 

z siedzibą w Sosnowcu nazywano "Organisation Schmelt"). W Przyrowie w 1940 roku 

powstał obóz pracy, w którym Niemcy zgromadzili ponad 800 Żydów, we wrześniu 1942 

roku (podobnie jak pozostałych jeszcze Żydów z Janowa) wywieziono ich do getta w 

Koniecpolu, a stąd 7 października 1942 roku  do hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince. 

W Krzepicach Niemcy utworzyli otwarte getto, w którym zgromadzili około 1800 Żydów.  

Na przełomie 1941 i 1942 roku wykwalifikowanych robotników przesiedlono do getta w 

Częstochowie, w czerwcu 1942 roku resztę wywieziono do hitlerowskiego obozu zagłady KL 

Auschwitz II. W październiku 1941 roku naziści utworzyli też getto w Kłobucku dla ponad 

1500 osób. Latem 1942 roku pozostałych przy życiu Żydów  popędzono do Krzepic, a potem 

wywieziono do obozu zagłady KL Auschwitz II107. Żydzi z Lelowa zostali deportowani we 

wrześniu 1942 bezpośrednio do obozu zagłady w Treblince108. 

 

106 J. Mizgalski, M. Mizgalska, Stanowisko nadrabina Gminy Wyznaniowej w Częstochowie w 
obronie żydowskiej tożsamości religijnej. Na podstawie książki N. Asza „W obronie uboju 
rytualnego", w: Tożsamość a stereotypy. Żydzi i Polacy, red. J. Mizgalski, M. Soja, Częstochowa 
2014, s. 79-136. 
107 Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 
2001, t.1, s. 561, 685, 1036; Kłobucko, w: The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos during the 



 

Getto w Częstochowie 

Rada Starszych została też powołana do życia w Częstochowie, podobnie jak 

żydowska policja, do której  przed likwidacją getta należało 250 osób. Getto w Częstochowie 

utworzono w kwietniu 1941 roku, zgromadzono w nim ponad 40 tysięcy Żydów. W 1941 i 

1942 roku wywożono stąd żydowskich robotników do pracy przymusowej, m.in. w fabrykach 

amunicji. Getto zlikwidowano we wrześniu i październiku  1942 roku, ok. 38 tysięcy Żydów 

wywieziono do niemieckiego obozu zagłady Treblinka II, a 2 tysiące osób rozstrzelano109. 

Pozostałych 5–6 tys. osób zgromadzono w tak zwanym „małym getcie”, które obejmowało 

ulice w rejonie Starego Rynku. Większość uwięzionych tutaj Żydów stanowili młodzi ludzie, 

wyselekcjonowani do przymusowej pracy w zakładach zbrojeniowych. W „małym getcie” 

działała Żydowska Organizacja Bojowa licząca około 300 członków. Jej członkowie podjęli 

próbę stawienia oporu zbrojnego, kiedy 4 stycznia 1943 roku Niemcy przeprowadzili kolejną 

selekcję, w wyniku której 500 więźniów wywieziono do getta w Radomsku. W czerwcu 1943 

roku Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji „małego getta” napotykając opór bojowników 

 

Holocaust, t.1, Jerusalem 2009, ss. 322–323; Jan Pietrzykowski, Hitlerowcy w powiecie 
częstochowskim 1939-1945, Katowice 1972, s. 111-139. 
108 E. Gawron, Lelowscy Żydzi w XIX i XX wieku, s. 36-37. 
109 J. Pietrzykowski, Getto w Częstochowie, w: tegoż, Cień swastyki nad Jasną Górą, Częstochowa w 
okresie hitlerowskiej okupacji  1939-1945, Katowice 1985, s. 162-187. Por. The Jews of 
Częstochowa. Coexistence – Holocaust – Memory, s. 211-249. 



Żydowskiej Organizacji Bojowej. Pozostałych przy życiu 3900 Żydów zgromadzono w trzech 

obozach pracy przymusowej przy fabryce "Warta”, częstochowskiej hucie oraz tak zwanej 

fabryce „Peltzer”, należących do koncernu zbrojeniowego Hugo Schneider AG (Hasag)110. W 

drugiej połowie 1944 roku liczba więźniów obozów pracy przymusowej w Częstochowie 

wzrosła do około 10 tysięcy, gdyż przewieziono tu Żydów z likwidowanych obozów pracy w 

dystryktach kieleckim i radomskim oraz z getta w Łodzi.  

W styczniu 1945 roku ewakuowano około 3 tysięcy Żydów do obozów 

koncentracyjnych w III Rzeszy, gdzie zginęli. W Częstochowie wyzwolonych zostało 5200 

Żydów. W obozach koncentracyjnych na terenie Rzeszy ocalało około 3000 częstochowskich 

Żydów111. 
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dr Grzegorz Wnętrzak 

Żywiecczyzna 

 

Region będący częścią historycznej Małopolski, położony w południowej części 

województwa śląskiego i południowo-zachodniej części woj. małopolskiego w dorzeczach 

górnej Soły i Koszarawy, częściowo górnej Skawy oraz Kotlinie Żywieckiej. W podziale 

administracyjnym Kościoła katolickiego znajduje się w większości na obszarze diecezji 

bielsko-żywieckiej oraz w niewielkiej części na obszarze archidiecezji krakowskiej (obie 

wchodzą w skład metropolii krakowskiej). Jego historyczny charakter ukształtowany został 

zasadniczo w  okresie nowożytnym, w czasach intensywnego osadnictwa terenów 

podgórskich przez miejscowe feudalne rody Komorowskich i Wielopolskich.  Wiązało się to 

z podniesieniem roli miasta Żywca do rangi lokalnego ośrodka administracyjnego w zakresie 

władzy feudalnej, politycznej, samorządowej i kościelnej. 

 

1. Granice Żywiecczyzny 

 

 

Mapa Żywiecczyzny 

 



1.1. Granica południowa 

 

Najłatwiejszą do wytyczenia jest granica południowa, biegnąca grzbietem Beskidu 

Żywieckiego i stanowiąca najpierw granicę państwową i polityczną pomiędzy Polską a 

monarchią węgierską, następnie między austriacką a węgierską częścią monarchii 

habsburskiej, później między Polską a Czechosłowacją, a od 1993 roku jest to granica polsko-

słowacka1. W wymiarze regionalnym to granica między polską Żywiecczyzną a słowackimi 

regionem kisuckim i Orawą. Biegnie ona od przeł. Zwardońskiej przez szczyty Wielkiej 

Raczy, Rycerzowej, Krawców Wierchu, Trzech Kopców, Pilska (szczytu północnego), 

przełęcze Glinne, Mędralową. 

 

1.2. Granica zachodnia 

 

Równie łatwa do wytyczenia jest granica zachodnia. Przez szczyty pasma 

baraniogórskiego oraz grupy Klimczoka w Beskidzie Śląskim biegnie historyczna granica 

między Śląskiem Cieszyńskim a Małopolską. Granica ta  rozpoczyna się od przeł. Rupienka i 

przez Karolówkę, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską zmierza na przełęcz Salmopolską (Biały 

Krzyż), a następnie przez Kotarz, przełęcz  Karkoszczonkę wspina się na Klimczok i dalej 

biegnie korytem rzeki Białej (Białki). Już we wczesnym średniowieczu była to granica 

między kasztelaniami cieszyńską  a oświęcimską (do tej drugiej należały tereny Kotliny 

Żywieckiej i dorzecza górnej Soły i Koszarawy). W czasie przynależności omawianych ziem 

do dzielnicowych księstw śląskich powstała tu granica między księstwem cieszyńskim a 

oświęcimskim, z kolei po rewindykacji tego ostatniego przez Polskę powstała tu granica 

między nią a monarchią habsburską. Po I rozbiorze Polski Żywiecczyzna znalazła się również 

w monarchii austriackiej, jednak nie w kraju koronnym Śląsk Austriacki, ale w Galicji. W XX 

wieku w czasach II RP i początkach Polski Ludowej biegła tędy granica między 

województwami krakowskim i śląskim. Dopiero od lat 50. XX wieku nastąpiły 

administracyjne zmiany, które zniwelowały jej znaczenie. Należy przy tym dodać, że aż do 

roku 1992 wspomnianą linią biegła wielowiekowa granica diecezji kościelnych: krakowskiej 

(przejściowo w XIX wieku tarnowskiej) oraz wrocławskiej (od 1925 roku katowickiej), która 

na tym odcinku rozgraniczała historyczne krainy: Śląsk i Małopolskę. 

 

 

1 W średniowieczu była to także granica Królestwa Węgier z księstwami śląskimi: opolsko-
raciborskim, cieszyńskim i oświęcimskim. 



1.3. Granica północna 

 

Większe problemy nastręcza wytyczenie granicy północnej. W przeciwieństwie do 

pozostałych nie była ona nigdy granicą państwową, nie była także granicą diecezji, a jedynie 

mniejszych jednostek podziału administracyjnego. Można jednak przyjąć, że na tym odcinku 

Żywiecczyzna graniczy z ziemią oświęcimską (względnie oświęcimsko-zatorską), z której to 

wyodrębniła się w wyniku powstania tzw. państwa żywieckiego. Istotne jest także powstanie 

dekanatu żywieckiego w XVII wieku, wreszcie powiatu żywieckiego na początku drugiej 

połowy XIX wieku i znajomość ich granic wyodrębnionych z sąsiedniego terenu dawnych 

księstw oświęcimskiego i zatorskiego. Granica ta wówczas staje się łatwa do poprowadzenia i 

biegnie główną granią Beskidu Małego przez pasmo Magurki Wilkowickiej, następnie 

Cisowniki, Kocierz, przeł. Kocierską, Łamaną Skałę, Leskowiec. Należy przy tym zaznaczyć, 

że w znacznej mierze pokrywa się ona z granicą północną obecnego powiatu żywieckiego  

Największe kontrowersje przy wytyczaniu granicy północnej są w jej zachodniej 

części, w rejonie Bramy Wilkowickiej.  Bezspornym jest przynależność do Żywiecczyzny 

obecnej gminy Łodygowice, jednak tereny na północ od niej (gminy Wilkowice, Buczkowice 

i Szczyrk) położone są już w powiecie bielskim (a wcześniej bialskim), z kolei Mikuszowice 

Krakowskie to obecnie dzielnica Bielska-Białej. Ponieważ w czasach nowożytnych stanowiły 

część dominiów żywieckiego i łodygowickiego, przynależały także do lat 90-tych XX wieku 

do dekanatów leżących w rdzeniu Żywiecczyzny, a ich związki z innymi branymi pod uwagę 

ośrodkami regionalnymi (jak  Oświęcim) były słabsze, należy je raczej zaliczyć do 

Żywiecczyzny2. Mniejsze kontrowersje budzi przynależność do Żywiecczyzny Suchej 

Beskidzkiej  i obecnej gminy Stryszawa, związanych z Żywiecczyzną administracyjnie do 

roku 1956. Dopiero ostatnie reformy administracyjne więzy te przerwały, a obydwie gminy 

należą obecnie do woj. małopolskiego (administracyjnie w nowo kreowanym powiecie 

suskim). 

 

 

 

 

 

2 Białą trudno brać pod uwagę jako centrum życia regionalnego, gdyż miasto to powstałe na początku 
XVIII wieku aż do II połowy XIX wieku nie spełniło roli lokalnego ośrodka centralnego. Szeroko na 
ten temat zob. G. Wnętrzak, Zróżnicowanie kulturowe Podkarpacia Zachodniego w aspekcie 
historyczno-administracyjnym (Żywiecczyzna, Ziemia Oświęcimsko-Zatorska, Śląsk Cieszyński), w: 
Żywiecczyzna-pogranicze śląsko-małopolskie, Red. W. Zyzak, Żywiec 2004, s. 71 i nast. 



1.4. Granica wschodnia 

 

Granica wschodnia również może budzić kontrowersje z podobnym przyczyn jak 

północna. Zasadniczo jednak należałoby ją wytyczyć wzdłuż granicy powiatu żywieckiego z 

lat 1867-1956 oraz granicy dawnego państwa żywieckiego i wyrosłego z niego państwa 

suskiego w czasach nowożytnych. W tej sytuacji granicy ta biegłaby fragmentem  doliną 

Skawy z rejonu Zembrzyc do Suchej, a następnie pasmem Jałowca do zwornika Mędralowej 

na granicy południowej3. 

 

2. Żywiecczyzna a obecny powiat żywiecki 

 

 

Widok na Beskid Mały, Kotlinę Żywiecką i Jezioro Żywieckie z Matyski 

Region historyczny, jakim jest Żywiecczyzna kształtował się na przestrzeni wieków.  

Powiat żywiecki istniejący w obecnym kształcie od roku 1999 nawiązuje do dawnych 

podziałów administracyjnych, ale nie jest z nimi tożsamy. Przykładowo, nie obejmuje on 

terenów w okolicy Suchej Beskidzkiej, które (z ośmioletnią przerwą w latach 1924-1932) 

były częścią powiatu żywieckiego w latach 1867-1956. Nie obejmuje on także  okolic 

Szczyrku i Wilkowic, będących częścią dominium żywieckiego w czasach Komorowskich i 

mocno związanych z miastem poprzez więzy wspólnego dekanatu. Powiat  żywiecki 

obejmuje natomiast wieś Międzybrodzie Bialskie, która do lat 50. XX wieku nie posiadała 

 

3 Szerzej o granicach Żywiecczyzny zob. G. Wnętrzak,  Granice Żywiecczyzny w aspekcie 
historycznym, w: „Zaranie Śląskie” 2005, nr 10; Tegoż, Zróżnicowanie kulturowe Podkarpacia 
Zachodniego...,s.71-73. 



żadnych więzi administracyjnych i politycznych z Żywcem (posiadała takowe z Oświęcimiem 

czy Kętami). Nie powinno także dziwić, że obszar Żywiecczyzny położony jest na obszarze 

różnych regionów fizycznogeograficznych jak Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Kotlina 

Żywiecka czy Beskid Mały, gdyż granice między poszczególnymi dominiami, jednostkami 

administracyjnymi formującymi przez wieki pojęcie regionu historycznego biegły najczęściej 

granicami naturalnymi, w tym pasmami górskimi. 

 

3. Górale żywieccy 

 

 

Widok na Beskid Żywiecki z okolic Matyski 

Obszar tak zarysowanej Żywiecczyzny utożsamiany jest z kulturą górali żywieckich. 

Należy dodać, że jest to obraz niepełny, gdyż miasto Żywiec posiada odrębne tradycje i 

tożsamość (strój mieszczan żywieckich), z kolei rejon Stryszawy tradycyjnie uważany jest za 

obszar zasiedlenia przez górali babiogórskich. Inną kwestią jest rzeczywisty zasięg kultury 

górali żywieckich w przeszłości i współcześnie. Według Wincentego Pola, badającego ten 

teren w połowie XIX wieku, północna granica góralszczyzny na interesującym nas odcinku 

żywieckim przebiegała wzdłuż granic północnych Żywiecczyzny,  a więc obejmowała także 

południową część obecnego powiatu bielskiego (dawniej bialskiego). Pol twierdził, że cechy 

góralskie ma także wieś Straconka leżąca już poza obszarem historycznej Żywiecczyzny. On  

także wytyczył granicę pomiędzy góralami żywieckimi a  babiogórskimi na dziale wodnym 

pomiędzy dorzeczami Soły i Skawy jako graniczną przyjmując przełęcz Kocońską. Jednak 



metody jego analiz spotkały się później z krytyką innych badaczy4. Ponadto etnografowie 

badający kulturę góralską w Galicji od połowy XIX wieku zauważali cofanie się granicy 

góralskiej na północy kosztem z jednej strony na północy wpływów krakowskich, a z drugiej 

strony w południowej części ówczesnego powiatu bialskiego także wpływów niemieckich i 

śląskich z pobliskiego Bielska5. Bez wątpienia jednak grupa górali żywieckich nadaje 

etnograficzny charakter Żywiecczyźnie, zamieszkują oni geograficznie zarówno wschodnią 

część pasma baraniogórskiego w Beskidzie Śląskim, zachodnią i środkową część Beskidu 

Żywieckiego oraz południową Beskidu Małego, a także Kotlinę Żywiecką. 

 

4. Historia Żywiecczyzny 

 

 

Ślemień, widok na Beskid Mały 

 

 

 

 

4 W. Pol., Rzut oka na północne stoki Karpat, Kraków 1851, s. 120-122. Zob. także uwagi krytyczne 
R. Reinfuss, Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych źródeł 
etnograficznych, w: „Lud” t. 36, s.252-253. 
5 Por. J.Jakóbiec., Przyczynek do oznaczenia granicy Lachów, w: „Lud”, t. VII, s.256-257; R. 
Reinfuss, Pogranicze krakowsko-góralskie...s. 250. Ten ostatni przeprowadził badania tuż po II wojnie 
światowej i za północną granicę góralszczyzny uznawał wsie Szczyrk, Słotwinę, Pietrzykowice, 
następnie granicę prowadził wzdłuż głównego pasma Beskidu Małego przez Kocierz i Łamaną Skałę, 
wskazując przy tym że szereg wsi położonych na północ od wyznaczonej przez niego linii  (m.in. 
Wilkowice, Bystra, Rybarzowice, Łodygowice, Bierna, Meszna) miał charakter przejściowy 
wykazując pewne cechy góralskie. 



4.1. Czasy średniowieczne. Początek osadnictwa na ziemi żywieckiej 

 

Obszar Kotliny Żywieckiej oraz dorzecza górnej Soły i Koszarawy znalazł się w 

monarchii pierwszych Piastów i stanowił część kasztelanii oświęcimskiej związanej z ziemią 

krakowską. Należał do diecezji krakowskiej. W 1138 roku w wyniku rozbicia dzielnicowego 

obszar ten znalazł się w dzielnicy senioralnej, granicząc przez pasmo baraniogórskie i pasmo 

Klimczoka oraz rzekę Białą z dziedziczną dzielnicą śląską Władysława Wygnańca i jego 

potomków. Stan ten przetrwał do końca lat 70. XII wieku, kiedy to książę krakowski 

|Kazimierz Sprawiedliwy przekazał synowi Wygnańca Mieszkowi Plątonogiemu, 

władającemu dzielnicą opolską, kasztelanie bytomską i szczególnie nas tu interesującą 

oświęcimską. W tej sytuacji księstwo opolskie wzbogaciło się o obszar sięgający na 

wschodzie rzeki Skawy. W wyniku późniejszych przemian książęta opolsko-raciborscy 

powiększyli jeszcze swoje władztwo o ziemie nad górną Skawinką. Pod koniec XIII wieku 

księstwo opolsko-raciborskie uległo dalszym podziałom, wyodrębniło się z m.in. osobne 

księstwo cieszyńskie, które objęło swoim zasięgiem teren od Ostrawicy na zachodzie aż po 

Skawinkę na wschodzie w dorzeczu górnej Olzy, Wisły, Soły i Skawy, czyli późniejszy Śląsk 

Cieszyński, ziemię oświęcimską oraz Żywiecczyznę. Pierwszy książę cieszyński Mieszko, 

prowadząc podobną politykę jak inni książęta śląscy, uznał się za lennika króla czeskiego, 

tym samym rozluźnił więzy z jednoczącą się po rozbiciu dzielnicowym Polską. Po śmierci 

księcia w 1315 roku jego władztwo uległo podziałowi na księstwa cieszyńskie i 

oświęcimskie. Granica między nimi biegła wzdłuż dawnej granicy kasztelanii oświęcimskiej i 

cieszyńskiej oraz nadal istniejącej granicy kościelnej dwu diecezji, a więc pasmem 

baraniogórskim i masywem Klimczoka oraz nurtem rzeki Białej. Tym samym interesujące 

nas obszary znalazły się w granicach księstwa oświęcimskiego, którego książę wzorem 

innych książąt śląskich złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu w 

1327 roku. Kiedy kilka lat później król zjednoczonej po rozbiciu dzielnicowym Polski 

Kazimierz Wielki zrzekł się praw do księstw śląskich, księstwo oświęcimskie stało się 

formalnie częścią Królestwa Czech. Stan ten przetrwał do drugiej połowy następnego stulecia. 

Władcy polscy usiłowali rewindykować przygraniczne tereny należące do księstw śląskich 

(zwłaszcza księstwa oświęcimskie i wyodrębnione z niego w I połowie XV wieku księstwo 

zatorskie), mając przy tym poparcie części miejscowej szlachty i otoczenia księcia. Ta 

polityka przyniosła owoce i już w 1457 roku książę oświęcimski Janusz zgodził się na 

wykupienie swego księstwa przez Polskę i jego przyłączenie do Korony. W końcu XV wieku 

uczynił to również książę zatorski. Formalne włączenie obu księstw do Korony Polskiej 



nastąpiło w 1564 roku. Wówczas oba księstwa włączono do województwa krakowskiego jako 

powiat śląski. W ten sposób Polska odzyskała obszar dawnej kasztelanii oświęcimskiej, a 

granica państwowa Rzeczpospolitej z krajami monarchii habsburskiej (w skład których 

wchodziło od 1526 roku Królestwo Czech) na interesującym nas obszarze biegła starą granicą 

przez pasmo baraniogórskie, masyw Klimczoka i bieg rzeki Białej6. 

Czasy przynależności interesujących nas terenów do księstw śląskich były także 

okresem początków stałego osadnictwa, lokacji miast oraz wsi istniejących do dzisiaj. Są one 

trwałym śladem pierwotnej sieci osadniczej. Książęta piastowscy w swoich dzielnicach 

kolonizowali przede wszystkim obszary najlepiej nadające się pod uprawę roli. W przypadku 

terytorium księstwa oświęcimskiego czy wcześniej księstw opolsko-raciborskiego oraz 

cieszyńskiego, dysponujących obszarem o zróżnicowanej jakości terenów osadniczych, w 

pierwszej kolejności zakładali osady na terenach nizinnych, m.in. w rejonie Oświęcimia i 

Zatora. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie nie była również kolonizowana 

Żywiecczyzna. Najbardziej dogodnym obszarem była Kotlina Żywiecka i tu powstały 

pierwsze miejscowości potwierdzone źródłowo takie jak sam Żywiec oraz leżące wokół tego 

miasta miejscowości, m.in.: na północ Wilkowice, Łodygowice (Ludwikowice) i 

Pietrzykowice; na wschód Gilowice, Rychwałd czy Łękawica; na południe i zachód Lipowa, 

Radziechowy, Cięcina i Wieprz7. Miejscowości zakładane były na prawie niemieckim, a 

osadnicy rekrutowali się z zarówno z gęsto już zaludnionych obszarów Śląska czy 

Małopolski, jak i obszarów ościennych. W 1477 roku, czyli już po objęciu Żywiecczyzny w 

posiadanie Komorowskich, istnieją następujące miejscowości: Żywiec, Pietrzykowice, 

Lipowa, Stary Żywiec, Sporysz, Moszczanica, Rychwałd, Łękawica, Zabłocie, Radziechowy, 

Wieprz Duży i Mały oraz Cięcina8. Pod względem etnicznym dominował język polski, 

chociaż w kolonizacji brali także udział osadnicy posługujący się językiem niemieckim. W 

 

6 O sytuacji Żywiecczyzny w połowie XV zob. m.in. K.R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie 
wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002, s. 175 i nast. 
Interesująca jest kwestia losów dorzecza górnej Soły i Koszarawy w tym okresie, gdyż w 1457 roku w 
spisie miejscowości, które umieszczono w akcie sprzedaży poza Mikuszowicami nie ma ani jednej z 
późniejszej Żywiecczyzny. Być może należały one wówczas do księcia toszeckiego Przemysława. W 
każdym razie dopiero w 1518 roku ziemie te zostały włączone na powrót do księstwa oświęcimskiego. 
Por. A. Nowakowski, Dzieje ustrojów.... s.181; W. Janusz., Uwagi nad genezą „państwa 
żywieckiego”, w: „Gronie” 2011, nr XI, s.87. 
7 O początkach Żywca zob. m.in.  F. Lenczowski, Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do 
XVIII wieku, Kraków 1957, s. 9; Z. Rączka, Dzieje Żywca do połowy XVII wieku, W: „Karta Groni” 
1974, nr V-VI, s.7-8; Także. Rys historyczny od początku miasta do 1918 roku, Żywiec 1998, s. 5. 
Por. także K. Rajman, Pogranicze. 
8 J. Dusik., Rozwój terytorialny żywieckiego latyfundium Komorowskich, w: „Karta Groni” 2003, nr 
XXII, s. 54. Warto jednak podkreślić, że Komoniecki w swym dziele nie wymienił wszystkich 
istniejących na tym obszarze miejscowości, m.in. Wilkowic czy Łodygowic. 



miejscowościach tych powstały pierwsze parafie. Poświadczone źródłowo od XIV-XV wieku 

należały wówczas do dekanatu oświęcimskiego diecezji  krakowskiej. Pierwsze z nich 

powstały jeszcze przed przeprowadzonym w latach 1325-1327 spisem świętopietrza. Były to 

parafie w: Żywcu, Gilowicach, Wilkowicach. Następne powstały w II połowie XIV wieku w: 

Cięcinie, Łodygowicach i Radziechowach. W XV wieku założono parafie w: Rychwałdzie, 

Lipowej i Łękawicy9. Dalej na południe jednak osadnictwo w tym czasie nie jest 

poświadczone źródłowo. Zasadnicza kolonizacja obszaru górnych biegów rzek Soła i 

Koszarawa nastąpiła dopiero w epoce nowożytnej. 

 

4.2. Czasy nowożytne. Rządy Komorowskich i Wielopolskich, rozwój osadnictwa i 

ukształtowanie się Żywiecczyzny 

 

W okresie późnośredniowiecznym Żywiec i jego okolice były głęboką prowincją 

księstw śląskich, z racji położenia z dala od głównych ciągów komunikacyjnych oraz 

relatywnie słabych warunkach osadniczych. Trudno też mówić w tym okresie o regionie 

żywieckim, skoro osadnictwo dopiero się rozwijało, a Żywiec był małym ośrodkiem na skraju 

księstwa oświęcimskiego, w niewielkim stopniu oddziaływający jako ośrodek na sąsiednie, 

nieliczne jeszcze miejscowości. Sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie w drugiej połowie XV 

wieku, co w kolejnych dwu stuleciach zaowocowało stworzeniem silnego ośrodka 

politycznego i gospodarczego w samym sercu Kotliny Żywieckiej emancypującego się od 

wpływów dotychczas dominujących Oświęcimia czy Zatora. 

Po przejęciu przez Polskę terenów księstwa oświęcimskiego w połowie XV wieku 

ówczesny król Kazimierz Jagiellończyk wszedł w konflikt z rezydującymi na zamku na górze 

Grojec rodem Skrzyńskich. Ich grabieżcza polityka, min. napady na kupców i plądrowanie 

osad na ziemi oświęcimskiej, spowodowała zbrojne interwencje starosty krakowskiego 

Mikołaja Pieniążka, co zmusiło Skrzyńskich do odsprzedania ich posiadłości. Wkrótce zamek 

żywiecki objął w posiadanie ród Komorowskich, obdarowany przez króla za utracone dobra 

w Królestwie Węgier. Ród ten zaczął prowadzić politykę zmierzającą do stworzenia 

prywatnego dominium na interesującym nas obszarze. Jego stolicą stał się Żywiec. Proces ten 

przebiegał dwojako: poprzez wykup już istniejących miejscowości z rąk dotychczasowych 

właścicieli oraz poprzez zakładanie nowych osad na dotychczasowych pustkach osadniczych. 

 

9 Por. Z. Gogola, Początkowa organizacja życia kościelnego i rozwój sieci parafialnej na 
Żywiecczyźnie, w: „Karta Groni” 1999, nr XX, s. 153- 155. 



 

Lachowice,prezbiterium kościoła 

W pierwszym przypadku Komorowscy już pod koniec XV wieku rozpoczęli 

wykupywanie dotychczasowych wsi, głównie w Kotlinie Żywieckiej. Proces wykupywania 

trwał przez cały wiek XVI, by zakończyć się na początku następnego stulecia. W ich ręce 

trafiły wtedy miejscowości należące do cystersów z Rud, m.in. Wilkowice, Łodygowice i 

Pietrzykowice10. Wykupywano także wsie należące do drobnych właścicieli, m.in. rodu 

Noszowskich mających kilka wsi w rejonie Ślemienia, a także rodu Słupskich dzierżących 

wsie  w okolicach Suchej czy Stryszawy11. 

Równie istotnym, może nawet najważniejszym, zjawiskiem związanym z ówczesnymi 

procesami osadniczymi było powstawanie nowych osad na terenach do tej pory 

niezaludnionych, głównie w górnym biegu rzek Soły i Koszarawy oraz ich dopływów, a także 

w Kotlinie Żywieckiej. Panowie na Żywcu wykorzystali do tego osadników wołoskich, 

którzy napływali na ziemie m.in. ówczesnej Polski wzdłuż całego łuku Karpat. Tworzone 

wówczas osady opierano na prawie wołoskim umożliwiającym rozwój gospodarki pasterskiej, 

 

10 W. Kolak., Zakony na ziemi żywieckiej, w: „Karta Groni”1997, nr XIX, s. 52; J. Dusik, dz. cyt. 
s.55. Por. także W. Janusz , Uwagi nad genezą „państwa żywieckiego... s. 81-82. 
11 J. Grzybek., Dzieje państwa suskiego pod Babią Górą od XIV wieku do połowy XIX wieku, 
Kraków 1965, s. 57; J. Dusik., dz. cyt, s. 56-57. 



a zakładane wsie miały charakter rolniczo-pasterski12. W ten sposób w ciągu XVI wieku 

powstał szereg osad na południe i południowy-wschód od Żywca, w rejonie Rajczy, Jeleśni 

czy Ujsół. W wyniku zetknięcia się ludności wołoskiej z ludnością  polską, także osadzaną w 

nowych miejscowościach, zaczęły się tworzyć charakterystyczne dla tych terenów  grupy 

etnograficzne, ze specyficzną kulturą materialną i niematerialną, które z czasem zostały 

określone mianem górali żywieckich, względnie babiogórskich. Należy przy tym zaznaczyć, 

że osadnictwo wołoskie nie ograniczyło się tylko do obszarów do tej pory słabo zaludnionych 

w południowej części Żywiecczyzny, ale rozwinęło się także na względnie ludnych terenach 

Kotliny Żywieckiej w takich miejscowościach jak np.: Godziszka, Buczkowice czy Bierna.  

 

Mikuszowice Kr., k-ł św. Barbary 

Chociaż proces osadniczy ciągnął się jeszcze aż do początku XVIII wieku (wtedy 

powstała wieś na prawie wołoskim Meszna koło Wilkowic na północnych krańcach regionu), 

to można jednak stwierdzić, że zasadnicza sieć osadnicza Żywiecczyzny ukształtowała się do 

początków XVII wieku. Zarówno kupione jak i nowo założone miejscowości stały się 

podstawą do stworzenia tzw. państwa żywieckiego, będącego dziedziczną własnością 

Komorowskich. Ówczesne posiadłości tego rodu pozwalają wytyczyć historyczne granice 

 

12 Tamże, s.  57. Zob. także G. Ciemała, Osadnictwo na prawie wołoskim w Beskidzie Śląskim i 
Żywiecki, w: Żywiecczyzna-pogranicze śląsko-małopolskie, red. W. Zyzak, Żywiec 2004. 



Żywiecczyzny. Ich centrum był nowy zamek żywiecki zbudowany blisko rynku w Żywcu. W 

ten sposób wzrosła także rola miasta, z którego administrowano pokaźnym obszarem dóbr. 

 

Żywiec, rynek 

Ogromne posiadłości Komorowskich uległy podziałowi w 1608 roku, kiedy Krzysztof 

Komorowski przekazał je swoim synom tworząc trzy tzw. państwa: żywieckie, suskie i 

ślemieńskie. Dziesięć lat później, w wyniku fatalnej polityki gospodarczej właściciela 

największego z nich, żywieckiego - Mikołaja Komorowskiego, to ostatnie uszczuplone 

zostało o okolice Łodygowic i Wilkowic, które stały się zawiązkiem czwartego - 

łodygowickiego13.  

Państwo żywieckie pozostało w rękach Komorowskich tylko do 1624 roku, kiedy to 

bankrutujący dziedzic  musiał je sprzedać Konstancji Habsburżance, żonie polskiego króla 

Zygmunta III Wazy i matce przyszłego władcy Rzeczypospolitej Jana Kazimierza14. Po 

śmierci królowej jej dobra odziedziczyli właśnie syn Jan Kazimierz wraz z bratem Karolem 

Ferdynandem. Król Jan Kazimierz po swej abdykacji przebywał w Żywcu, a konkretną 

pamiątką po jego pobycie na ziemi żywieckiej jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który 

podarował budującemu się wówczas kościołowi w Rajczy15.  W rękach Wazów dobra 

żywieckie pozostawały aż do lat 70-tych XVII wieku, kiedy to (po krótkiej dzierżawie przez 

 

13 Tamże, s. 59. 
14 Tamże, s. 59. 
15 W. Kolak , Matka Boska Kazimierzowska w Rajczy, w: „Karta Groni” 1991, nr XVI, s. 97. 



Wawrzyńca Wodzickiego) ostatecznie kupił je Jan Wielopolski. W ich rękach dominium 

żywieckie będzie się znajdować do 1838 roku.  

Państwo suskie znajdowało się tylko nieco dłużej w rękach Komorowskich. Piotr 

Komorowski dzierżył je do swej bezpotomnej śmierci w 1640 roku. Następnie dobra te 

przejął bratanek zmarłego, Krzysztof, który nie pozostawił męskiego potomka. 

Spadkobierczyni dóbr  Konstancja Krystyna z domu Komorowska wyszła za mąż za Jana 

Wielopolskiego, który (jak później w Żywcu) zapoczątkuje rządy tego rodu na ziemi suskiej. 

Ród Wielopolskich będzie właścicielem dóbr suskich aż do połowy XIX wieku, kiedy 

przejmie je inna znana familia magnacka Branickich16. 

Państwo ślemieńskie również nie pozostało długo w rękach Komorowskich. 

Aleksander Komorowski okazał się słabym gospodarzem i, podobnie jak jego brat Mikołaj, 

był awanturnikiem. Nie pozostawił też męskiego potomka. Jego córka Katarzyna poślubiła 

starostę ze Środy Piotra Samuela Grudzińskiego, który zresztą wkrótce zmarł. Zarówno 

pierwszy jak i następny mąż Katarzyny nie zostawili męskiego potomka i dziedziczką 

państwa ślemieńskiego stała się wspominana wyżej Konstancja Krystyna. Wspólnie z mężem 

gospodarzyła na zamku ślemieńskim. Dobra otrzymała później ich córka Maria Otylia, a po 

jej wczesnej śmierci przejął je Franciszek Wielopolski17. W rękach Wielopolskich dobra 

ślemieńskie pozostaną  aż do połowy XIX wieku.  

Losy państewka łodygowickiego ułożyły się odmiennie od pozostałych. W 1618 roku 

przejął je dworzanin Mikołaja Komorowskiego Jan Rorowski, następnie były one w rękach 

Jerzego Zbaraskiego i Janusza Wiśniowieckiego. Poprzez dalsze koligacje rodzinne dobra 

łodygowickie znalazły się do lat 30. XVIII wieku w posiadaniu rodu Warszyckich.  Potem 

zaczęły przechodzić z rąk do rąk. W przeciwieństwie do trzech poprzednio omówionych 

państewek stanowiących dziedzictwo rozległego dominium Komorowskich, państwo 

łodygowickie nie zostało nigdy przejęte przez Wielopolskich. 

Powstawanie nowych miejscowości i wytworzenie gęstej sieci osadniczej na 

Żywiecczyźnie spowodowało także wzrost liczby parafii, a w konsekwencji decyzją biskupa 

Piotra Gembickiego utworzono nowy dekanat żywiecki w 1644 roku18. Obszar dekanatu objął 

Kotlinę Żywiecką oraz dorzecza górnej Soły i Koszarawy, które leżały w dobrach żywieckich 

i wyrosłych z nich państewek łodygowickiego i ślemieńskiego. Natomiast poza jego 

granicami pozostały tereny państewka suskiego, które już wcześniej należało do dekanatu 
 

16 J.Dusik ., dz. cyt. s. 60. 
17 Tamże, s. 60-61. 
18 Z.Gogola, dz. cyt., s. 151; S. Mączka, Życie religijne Żywiecczyzny w czasie kontrreformacji, w: 
„Karta Groni” 1974, nr V-VI, s. 21. 



zatorskiego. Z kolei do dekanatu żywieckiego włączono kilka parafii spoza obszarów 

Żywiecczyzny m.in.: Bestwinę, Lipnik i Komorowice. Łącznie dekanat liczył wówczas 11 

parafii19.  Tuż przed I rozbiorem stan ten uległ niewielkim zmianom, zlikwidowano jedynie 

parafię w Starym Żywcu, którą włączono do parafii żywieckiej. Wówczas na terenie dekanatu 

znajdowało się 10 parafii i 14 kościołów i kaplic filialnych20.  Pod koniec XVIII wieku doszło 

do kolejnej reorganizacji granic dekanalnych na terenie diecezji krakowskiej. Wówczas rejon 

Bestwiny, Lipnika i Białej, jako nie związany z Żywiecczyzną, wrócił do dekanatu 

oświęcimskiego, natomiast obszar państwa suskiego został włączony do dekanatu 

żywieckiego. 

W II połowie XVI wieku Żywiecczyzna znalazła się w obszarze oddziaływania 

luteranizmu i kalwinizmu. Bliskość Śląska, gdzie Reformacja odnosiła duże sukcesy, a także 

przychylna postawa części możnowładców polskich, w tym. m.in. pana włości żywieckich 

Krzysztofa Komorowskiego, spowodowały, że na progu XVII wieku w niektórych 

miejscowościach Żywiecczyzny przeważała ludność luterańska, a katolickie kościoły były 

opuszczone21. Wkrótce jednak Komorowski konwertował na katolicyzm, a kościoły zostały 

przywrócone katolikom. Dość energiczna działalność księży, na czele z proboszczem 

żywieckim Wojciechem Gagatkowskim, w decydujący sposób podcięły jej wpływy. Na 

Żywiecczyznę i jej rekatolizację silnie oddziaływało założenie w niedalekich dobrach 

Mikołaja Zebrzydowskiego sanktuarium Męki Pańskiej (z czasem także słynne sanktuarium 

maryjne), które stało się miejscem pielgrzymek22. W drugiej połowie XVII wieku jako 

miejsce pielgrzymkowe zasłynął Rychwałd położony w dobrach ślemieńskich, dokąd 

ówczesna jego właścicielka Katarzyna z Komorowskich Grudzińska sprowadziła obraz Matki 

Bożej, wkrótce uznany za cudowny23.  

Rozwój stosunków feudalnych, ograniczanie swobody chłopom, ale także specyficzne 

warunki naturalne oraz charakter ludności góralskiej były powodami pojawienia się zjawiska 

zbójnictwa. Rozwijało się ono w wiekach XVII-XVIII, choć pierwsze wzmianki o 
 

19 W 1644 roku w skład nowego dekanatu żywieckiego wchodziły następujące parafie: Żywiec, Stary 
Żywiec, Rychwałd, Ślemień, Jeleśnia, Milówka, Radziechowy, Łodygowice, Lipnik, Komorowice, 
Bestwina. Por. Z. Gogola, dz. cyt., s. 151. Z kolei S. Mączka podaje, że w skład dekanatu wchodziły 
jeszcze samodzielne parafie w Rajczy, Gilowicach, Lipowej, Łękawicy i Cięcinie. Por. S. Mączka, dz. 
cyt. s. 21. 
20 S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin, 
[brw], s. 254. Kościoły filialne istniały w: Białej, Cięcinie, Gilowicach, Lipowej, Łękawicy, 
Mikuszowicach, Milówce, Radziechowej, Rajczy, Wilkowicach i cztery w Żywcu. 
21 S. Mączka, dz. cyt. s. 20-21; M. Pawelec., Protestantyzm na Żywiecczyźnie w okresie staropolskim, 
w: „Gronie” 2006, nr II (XXVI), s. 42 i nast. 
22 M. Pawelec, Protestantyzm..., s. 46. 
23 Tamże, s. 24. 



zorganizowanym procederze pochodzą z końca XVI wieku24. Zbójnicy rabowali nie tylko na 

Żywiecczyźnie, zapuszczali się także na sąsiednie tereny Śląska należącego już do monarchii 

habsburskiej. Najsłynniejszymi zbójnikami wywodzącymi się z Żywiecczyzny, lub tutaj 

działającymi, byli: Sebastian Bury z Milówki, Martyn Portasz (pochodzący z Górnych 

Węgier) oraz bracia Klimczakowie, a także Jurek Fiedor zwany Proćpakiem z Kamesznicy25. 

Żywiec niespodziewanie stał się głośny w czasie „potopu szwedzkiego” w XVII 

wieku. W drugiej połowie 1655 roku Jan Kazimierz roku wezwał w osobnym uniwersale do 

stawienia oporu Szwedom. Przygotowaniami do walki kierował  burmistrz Mikołaj 

Wieczorek oraz proboszcz Stanisław Kaszkowic. Usypano szańce w miejscowościach Las, 

Międzybrodzie oraz Mikuszowice, czyli na północnych krańcach Żywiecczyzny, 

ustanawiając w nich zbrojne załogi. Włączeni do nich zostali także beskidzcy zbójnicy, 

którym zagwarantowano  darowanie win. Oddział górali żywieckich dokonał nawet wypadu 

na Oświęcim, skąd usunął tamtejszą załogę szwedzką. Ostatecznie jednak w marcu 1656 

Szwedzi pokonali obrońców na mikuszowickich szańcach26.  

Okres nowożytny był niezwykle ważny dla tożsamości Żywiecczyzny. Symbolicznie 

zaczął się w momencie powrotu księstwa oświęcimskiego pod wpływy polskie i stworzenia 

wokół Żywca ośrodka handlowego i centrum feudalnego państewka rodu Komorowskich, a 

następnie Wielopolskich. Oba rody zasłużyły się dla kolonizacji Żywiecczyzny. Również w 

kościelnym podziale administracyjnym Żywiec wyemancypował się spod wpływów 

Oświęcimia, stając się siedzibą odrębnego dekanatu. Mimo że Żywiec i okolice stanowiły aż 

do I rozbioru część jednego powiatu (ze stolicą w Oświęcimiu) w woj. krakowskim, to więzy 

z dawną stolicą książęcą uległy zdecydowanemu osłabieniu. 

 

4.3. Czasy rozbiorów (1772-1918). Żywiecczyzna galicyjska 

 

W wyniku I rozbioru Rzeczpospolitej południowa część Małopolski, a więc także 

Żywiecczyzna znalazły się pod panowaniem austriackim. Tym samym znalazła się w 

państwie Habsburgów, do którego sąsiednie księstwo cieszyńskie należało już od XVI wieku. 

W latach 1818-1850 obszar dawnych księstw oświęcimskiego i zatorskiego formalnie stał się 

nawet formalnie częścią Rzeszy Niemieckiej. Nie miało to jednak praktycznego znaczenia w 

 

24 Z. Poniedziałek, Geneza i rozwój zbójnictwa w państwie żywieckim, „Karta Groni” 1976, nr VII-
VIII, s. 56-57. 
25 Biogramy najważniejszych przywódców zbójnickich m.in. z Żywiecczyzny zob. U. Janicka-
Krzywda, Poczet harnasi karpackich, Kraków 1988. 
26 Z.Rączka, Dzieje Żywca do połowy XVII wieku, w: „Karta Groni” 1976, nr VII-VIII, s.50-53. 



austriackiej praktyce administracyjnej prowadzonej w Galicji utworzonej w miejsce 

historycznej polskiej Małopolski. Granica biegnąca przez pasma baraniogórskie i Klimczoka 

przestała być zarazem państwową, była teraz tylko granicą dwóch krajów koronnych: Śląska 

Austriackiego (względnie przez pewien czas gubernium śląsko-morawskiego) oraz Galicji. 

Również dawna granica polsko-węgierska wzdłuż Wielkiej Raczy, Rycerzowej i Mędralowej 

formalnie przestała być na niemal 100 lat granicą państwową. W 1867 roku, po powstaniu 

dualistycznej monarchii austrowęgierskiej, została w tym miejscu wytyczona ponownie, tym 

razem wewnętrzna, między Austrią i Węgrami.  

 

Widok na Beskid Żywiecki z okolic Rycerzowej 

Cała kraina nazwana przez Austriaków Galicją została podzielona na cyrkuły, te z 

kolei na powiaty. Początkowo obszar Żywiecczyzny znalazł się na obszarze rozległego 

cyrkułu wielickiego, który sięgał aż po okolice Nowego Sącza i Wiśnicza na wschodzie. 

Osobny powiat obejmujący Żywiecczyznę miał stolicę najpierw w Zatorze, a potem w 

Kętach. Jednak już w 1782 roku władze postanowiły zwiększyć liczbę cyrkułów (z 6 do 18 w 

całej prowincji galicyjskiej) i przy okazji zlikwidować powiaty. W ten sposób utworzono 

m.in. cyrkuł myślenicki, który objął obszar od Białej i pasma baraniogórskiego na zachodzie 

po pasmo Lubomira w Beskidzie Średnim. Na jego obszarze znalazły się dawne księstwa 

oświęcimskie i zatorskie z przedrozbiorowego województwa krakowskiego oraz okolice 

Myślenic, Lanckorony i Makowa. W 1819 roku stolicę cyrkułu przeniesiono do Wadowic, nie 

zmieniając jego granic. 

Istotne zmiany nastąpiły w administracji Galicji  w II połowie XIX wieku. Wówczas 

nie tylko obdarzono tę prowincję autonomią, umożliwiającą w miarę swobodny rozwój 



Kapliczka w paśmie Czeretników (Pewelsko-
Ślemieńskim) 

polskiej administracji, szkolnictwa czy sądownictwa, ale także zlikwidowano cyrkuły, a całą 

Galicję podzielono na 78 powiatów. Jednym z nich (i jednym z czterech z dawnego cyrkułu 

wadowickiego) był powiat żywiecki. Powołany w 1867 roku składał się z trzech tzw. 

powiatów sądowych: żywieckiego, milowieckiego i ślemieńskiego. Pod względem 

terytorialnym jego kształt odpowiadał obszarowi feudalnych państewek: żywieckiego, 

suskiego i ślemieńskiego, natomiast dawne państewko łodygowickie zostało w całości 

włączone do powiatu bialskiego. Jednak już jedenaście lat później dwie miejscowości z 

obszaru dawnego państwa łodygowickiego, tj. Łodygowice i Bierną, włączono do powiatu 

żywieckiego, a pozostała większa część z Wilkowicami, Szczyrkiem i Buczkowicami 

pozostała w granicach powiatu ze stolicą w Białej. 

Wiek XIX był dla Żywiecczyzny 

stuleciem istotnych przemian społecznych i 

ekonomicznych. Stopniowo zaczęły 

odchodzić w przeszłość dawne feudalne 

stosunki, a uwłaszczenie chłopów, które 

dokonało się w Galicji po Wiośnie Ludów 

przekształciło tutejszą gospodarkę 

umożliwiając zmiany początkujące 

gospodarkę kapitalistyczną. Władze 

austriackie zaczęły budowę 

nowocześniejszych dróg, z których 

najważniejszą była powstała w drugiej 

dekadzie XIX wieku tzw. II szosa galicyjska 

biegnąca z Białej przez Łodygowice, 

Żywiec, a następnie Gilowice, Ślemień do 

Suchej i dalej przez Nowy Sącz, Krosno, 

Sanok do Galicji Wschodniej i do bukowińskich Czerniowiec, przecinając do tej pory słabo 

dostępne  Karpaty27. Jeszcze w latach 20. XIX wieku ostatni z żywieckich Wielopolskich - 

Adam - usiłował wprowadzać zaczątki przemysłu, budując huty szkła i oraz hutę żelaza w 

Węgierskiej Górce, która z czasem stała się istotnym elementem gospodarczego krajobrazu 

regionu.  

 

27 A. Siemionow, Studia beskidzko-tatrzańskie, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 45 i nast. 



Radykalna zmiana nastąpiła po sprzedaży przez Adama Wielopolskiego dóbr 

żywieckich pod koniec lat 30. XIX wieku cieszyńskim Habsburgom. Jeden z nich, Albrecht, 

założył w Żywcu drugi ważny zakład - browar, który wkrótce uzyskał znaczącą sławę daleko 

poza regionem i krajem. Kolejni żywieccy Habsburgowie rezydujący w miejscowym zamku  

spolonizowali się w znacznym stopniu. Przykładem był bezpośredni następca Albrechta, jego 

bratanek Karol Stefan i jego potomkowie28. Habsburgowie prowadzili w swoich żywieckich 

dobrach, składających się w znacznej mierze z gór i lasów, gospodarkę ekstensywnej 

eksploatacji, co związane było ze znaczną wycinką lasów i zasadzaniem w miejsce 

dominujących do tej pory jodły i buka różnych gatunków świerka. Dzięki takim formom 

gospodarowania na Żywiecczyźnie rozwinęło się  w połowie XIX wieku flisactwo.  

Potrzeby gospodarki leśnej były też istotnym czynnikiem przy budowie linii 

kolejowych na Żywiecczyźnie, potrzebnej Habsburgom do wywozu drewna. W 1855 roku 

zbudowano odnogę Kolei Północnej Franciszka Ferdynanda z Dziedzic do Bielska. 

Dwanaście lat później linię kolejową przedłużono przez Wilkowice, Łodygowice i 

Pietrzykowice do Żywca. Z kolei w 1884 roku wybudowano, realizując przede wszystkim 

interes strategiczno-wojskowy Austro-Węgier, tzw. Linię Transwersalną biegnącą od Czadcy 

przez Zwardoń  i przeł. Zwardońską, a dalej przez m.in. Rajczę, Milówkę, Żywiec (gdzie 

łączyła się z linią do Bielska i Dziedzic), Jeleśnię, Lachowice do Suchej i dalej przez 

Chabówkę, Nowy Sącz, Stróże, Jasło, Zagórz do Galicji Wschodniej29. Dzięki temu Żywiec i 

Sucha (przez uzyskanie w tymże samym roku połączenia ze Skawiną i Krakowem), stały się 

ważnymi węzłami kolejowymi w północnej części monarchii. 

Rozwój przemysłu na terenie Żywiecczyzny był jednak dużo słabszy niż na sąsiednich 

regionach, na Śląsku Cieszyńskim, w Zagłębiu Krakowskim, czy też należącym wówczas do 

Prus Śląsku Górnym. Szczególnie jaskrawo różniła się Żywiecczyzna od sąsiedniej Białej czy 

Bielska, miast z silnym już przemysłem, w którym chętnie zatrudniano tanią, galicyjską siłę 

roboczą . Stąd też od połowy XIX wieku znaczna część mieszkańców Żywiecczyzny zaczęła 

pracować w bielskim i bialskim przemyśle. Zjawisko to miało istotne znaczenie dla 

społecznego i kulturowego oblicza Żywiecczyzny. Tradycyjne społeczeństwo rolnicze, 

 

28 M.Tylza-Janosz, Działalność gospodarcza Habsburgów na Żywiecczyźnie w XIX i XX wieku, w: 
„Gronie” 2007, nr III (XXVIII), s. 64-65. O żywieckich Habsburgach zob. także J. Hyla, 
Habsburgowie Żywieccy w latach 1895-1947, w: „Karta Groni” 1991, nr XVI.  Warto podkreślić, że 
Karol Stefan był rozważany jako potencjalny kandydat na króla zależnej od państw centralnych Polski 
w czasach I wojny światowej. 
29 A. Siemionow, Studia..., s. 70. 



kultywujące tradycje góralskie zaczęło coraz bardziej wzorować się na sąsiednich ośrodkach 

miejskich, zatracając stopniowo swą kulturę materialną, m.in. strój góralski. 

Pierwsza połowa XIX wieku nie sprzyjała rozwojowi życia kulturalnego i narodowego  

nie tylko na Żywiecczyźnie, ale i całej Galicji rządzonej centralnie przez  władze austriackie. 

Sytuacja uległa zmianie po uzyskaniu przez Galicję autonomii, a także w wyniku otwarcia w 

Żywcu starostwa powiatowego. Ta ostatnia okoliczność umożliwiła ukształtowanie się w 

Żywcu, w oparciu o lokalne urzędy, polskich elit urzędniczych i intelektualnych. Na początku 

XX wieku powstała w Żywcu pierwsza szkoła średnia szkoła realna, a także przeniesiono 

tutaj Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego, który zaczął popularyzować turystykę 

górską w Beskidzie Żywieckim, rywalizując pod tym względem z istniejącym już od lat 90. 

niemieckim Beskidenverein z Bielska30. Powstało także szereg innych organizacji, jak np. 

żywiecki oddział „Sokoła”31. 

W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku rozpoczęły się także organizować 

ponadregionalne ruchy polityczne i społeczne. Sprzyjał temu fakt stosunkowo liberalnego 

charakteru austriackiej części monarchii Habsburgów i możliwość brania udziału przez 

szerokie warstwy społeczne w wyborach do parlamentu wiedeńskiego (od 1897 roku) i 

prowincjonalnego sejmu galicyjskiego we Lwowie (od 1861 roku). Warto podkreślić, że z 

Żywiecczyzny pochodziło, lub tutaj działało, wiele wybitnych postaci ówczesnego życia 

politycznego Galicji. Do ważniejszych należy zaliczyć posłów do obu wspomnianych 

zgromadzeń przedstawicielskich. Jednym z pionierów ruchu chłopskiego w Galicji był 

pochodzący z miejscowości Las Jan Siwiec. Ważnym działaczem chłopskim był również 

Wojciech Szwed z Pewli Małej, a także Maciej Fijak z Pietrzykowic czy Ludwik Dobija z 

Rybarzowic32. Trzej ostatni byli związani z ks. Stanisławem Stojałowskim, wybitnym 

działaczem narodowym i społecznym, działającym na niwie politycznej przez blisko 40 lat, 

który ostatnie kilkanaście lat życia spędził w nieodległych Bielsku i Białej. Środowiska 

mieszczańskie reprezentował m.in. Stanisław Łazarski (który pełnił przez pewien czas 

funkcje prezesa Koła Polskiego w wiedeńskim parlamencie). Z kolei lewicę chłopską 

reprezentował m.in. Stanisław Szczepański z Zabłocia, autor znanych pamiętników 

politycznych i jeden ze współzałożycieli lokalnego gniazda „Strzelca”. 

 

30 W. Midowicz, Jak rozwijano turystykę na Żywiecczyźnie, w: „Karta Groni” 1969, nr 3-6, s.52-54. 
31 H. Woźniak,  Żywiecczyzna. Popularny zarys dziejów, Żywiec 2011, s. 109. 
32 S.Suchonek, Działalność polityczna ks. St. Stojałowskiego na Żywiecczyźnie, w: „Gronie” 1939, nr 
2-3; B. Wolny, Trybun ludowy Żywiecczyzny. Z działalności Józefa Wolnego w sejmie galicyjskim w 
latach 1866-1869 w: „Karta Groni” 1985, nr XIII, s.52-62. 



Wybuch I wojny światowej spowodował wzrost nadziei na zmianę sytuacji Polaków. 

Już 7 sierpnia 1914 roku z żywieckiego rynku wyruszył do walki w polskich legionach 

utworzonych u boku armii austriackiej 150-osobowy hufiec „Strzelca” na czele z Leonardem 

Rybarskim. Dwa tygodnie później z tego samego miejsca wymaszerował 300-osobowy 

oddział pod dowództwem Tadeusza Jänicha, żegnany m.in. przez  arcyksięcia Karola Stefana, 

który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Do końca 1914 roku do Legionów z powiatu 

żywieckiego trafiło blisko 800 ochotników, a ogółem przez Legionu przewinęło się ponad 

tysiąc ochotników z Żywiecczyzny. Oprócz tego mieszkańcy regionu byli powoływani do 

regularnej armii austriackiej, głównie do 56 pp z Wadowic33. W końcu sierpnia powołano 

podporządkowany polskiemu Naczelnemu Komitetowi Narodowemu komitet powiatowy, na 

którego czele stanął Wiktor Idziński. Dzięki dość dużej ofiarności miejscowego 

społeczeństwa, również finansowej, udało się w latach wojennych zorganizować uroczyste 

obchody polskich świąt narodowych, m.in. powstania kościuszkowskiego i rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

4.4. W odrodzonej Rzeczpospolitej. Okres międzywojenny 

 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Żywiecczyzna znalazła się jesienią 1918 

roku, wraz z całą Galicją Zachodnią, najpierw pod władzą Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a 

potem rządu polskiego w Warszawie. W 1921 roku formalnie utworzono  województwo 

krakowskie, w skład którego weszły zarówno powiat żywiecki jak i bialski (w granicach z 

czasów galicyjskich). W 1924 roku utworzono nowy powiat ze stolicą w Makowie 

(późniejszym Makowie Podhalańskim), który objął także tereny do tej pory należące do pow. 

żywieckiego (m.in. okolice Suchej, Stryszawy i Ślemienia). Wskutek słabości tego organizmu 

oraz protestów mieszkańców żywieckiej jego części, został on zlikwidowany już w 1931 

roku, a wspomniane miejscowości wróciły do pow. żywieckiego. Od 1922 roku na 

północnym zachodzie i zachodzie Żywiecczyzna graniczyła z autonomicznym 

województwem śląskim, w skład którego weszła wschodnia część Śląska Cieszyńskiego z 

Bielskiem. Granica ta dzieliła także nadal diecezje Kościoła katolickiego: krakowską i 

nowoutworzoną katowicką. 

Okres międzywojenny oznaczał dla Żywiecczyzny większy rozwój turystyki. Dzięki 

polityce państwa (zwłaszcza po 1926 roku), starającego się pobudzać  gospodarczo i 

 

33 G.Zielecka., Powiat żywiecki w latach wojny 1914-1918, (w:) „Karta Groni” 1995, s..70 i nast. 



społecznie  obszary  zamieszkane przez górali, udało się przeprowadzić wiele istotnych 

przedsięwzięć. Budowa zapory w Porąbce (już poza Żywiecczyzną) i utworzenie Jeziora 

Międzybrodzkiego stworzyły  perspektywę zagospodarowania turystycznego przełomu Soły 

na północy regionu, co zaktywizowało miejscową społeczność. Wytyczono nowe szlaki 

turystyczne w słabo do tej pory zagospodarowanym Beskidzie Żywieckim (zwłaszcza w 

rejonie Wielkiej Raczy i Pilska) oraz Beskidzie Małym34. Wybudowano wówczas szereg 

schronisk górskich, m.in. najbardziej znane na Hali Miziowej pod kopułą Pilska35. Modną 

stacją narciarską stał się Zwardoń, dokąd uruchamiano nawet specjalne pociągi turystyczne z 

Warszawy nastawione na zamożną klientelę. Brak kordonu granicznego na Wiśle umożliwił 

także w większym niż do tej pory stopniu dostęp do gór Żywiecczyzny mieszkańcom 

Górnego Śląska tak, iż wkrótce stali się główną grupą spośród tutejszych letników36. 

 

Widok na Pilsko i Romankę i Jezioro Żywieckie z Tresnej 

W okresie międzywojennym prężnie działał nadal „Sokół” oraz Związek Podhalan. 

Pod koniec lat 30-tych pojawiło się regionalne pismo „Gronie” (do wybuchu wojny ukazało 

się siedem numerów), które odegrało istotną rolę w stworzeniu w Żywcu ośrodka lokalnego 

życia naukowego. 

W życiu politycznym okresu międzywojennego dominowały na wspomnianym terenie 

początkowo sympatie prawicowe i centroprawicowe a mieszkańcy Żywiecczyzny najczęściej 

głosowali na endecję, chadecję i PSL Piast. Obok starych działaczy zaczęli pojawić się nowi, 

tacy jak endek Edward Zajączek (pochodzący ze wsi Las), czy też Franciszek Koczur z 
 

34 W. Midowicz, Jak rozwijano...., s. 55 i nast.; tenże, Ze wspomnień działacza Oddziału 
Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Żywcu z lat 1925-1937, w: „Karta Groni” 
1976, nr VII-VIII, s. 79. 
35 W. Midowicz, Ze wspomnień działacza..., s. 80. 
36 Wg obliczeń M. Jeziorskiego w 1937 roku letnicy ze Śląska stanowili 58% wszystkich 
odwiedzających Żywiecczyznę. Por. M.Jeziorski., Oblicze Żywiecczyzny w ruchu letniskowym 
województwa krakowskiego, w: „Gronie” 1938, t.2, s. 56. 



Milówki (PSL Piast). Z czasem jednak nastroje przesunęły się zdecydowanie w lewo, w 

kierunku PPS (głównie pod wpływem socjalistów z sąsiedniej Białej oraz Krakowa i Zagłębia 

Krakowskiego). Wyniki uzyskiwane przez sanację w powiatach żywieckim i bialskim były 

zdecydowanie słabsze niż w niesprzyjającej przecież BBWR pozostałej części woj. 

krakowskiego i zdecydowanie słabsze niż na popierającym sanację Śląsku Cieszyńskim.. 

 

4.5. W granicach III Rzeszy. II wojna światowa i Aktion Saybusch 

 

Żywiecczyzna w kampanii wrześniowej broniona była przez GO „Bielsko” 

podporządkowaną operacyjnie Armii „Kraków”. Polskie władze spodziewały się ataku ze 

strony Słowacji, usiłowały zatem przygotować do tego Żywiecczyznę, delegując tutaj część 

oddziałów Korpus Ochrony Pogranicza ze wschodniej granicy oraz tworząc rygle ochronne w 

rejonie Węgierskiej Górki, a także Koszarawy i Przyborowa. Poważnym utrudnieniem dla 

obrońców była infiltracja terenu przez współpracujących z Niemcami działaczy Partii 

Młodoniemieckiej (Jungdeutsche Partei), którymi byli m.in. właściciele schronisk górskich w 

rejonie Pilska i Rysianki, a więc obszarze nadgranicznym37. 

Najważniejszym epizodem była bitwa pod Węgierską Górką stoczona w pierwszych 

dniach września, podczas której zgrupowanie kpt. Tadeusza Semika stawiało opór 

nacierającym od przełęczy Zwardońskiej i Słowacji oddziałom niemieckim (7 Dywizja 

Piechoty zwana bawarską). Załogi fortów Wędrowiec i Włóczęga zdołały opóźnić marsz 

Niemców w kierunku Kotliny Żywieckiej o trzy dni38. Lokalnym bohaterem  stał się również 

proboszcz w Lipowej ks. Ferdynand  Sznajdrowicz, który aresztowany przez katowickie  

gestapo za przetrzymywanie broni został skazany na śmierć i stracony w styczniu 1940 

roku39. 

Istotnym dla zrozumienia wojennych losów Żywiecczyzny było administracyjne 

przyłączenie jej od 1939 roku do rejencji katowickiej (od 1941 roku do prowincji 

górnośląskiej), a tym samym bezpośrednie wcielenie jej do Rzeszy Niemieckiej. W ten 

sposób władze niemieckie potraktowały obszar dawnego woj. krakowskiego aż po Skawę 

 

37 S. Dobosz, Zmagania polsko-niemieckie na Żywiecczyźnie w dniach 1-4 IX 1939, w: „Karta Groni” 
1969, nr 3-6, s. 8. 
38 Tamże, s.12; J.Janik, Żywiecczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybrane zagadnienia w 
zarysie, w: „Gronie” 2013, t. XIII, s.107-108. 
39 J. Janik., Żywiecczyzna w okresie wojny... s. 134. 



(także rejon Białej, Kęt i Andrychowa) odmiennie od Krakowa, Sądecczyzny czy Podhala, 

które zostały częścią Generalnego Gubernatorstwa40.  

W przeciwieństwie do historycznego Górnego Śląska władze III Rzeszy uznawały, że 

tutejsza ludność polska nie nadaje się do germanizacji i powinna zostać wysiedlona do 

Generalnego Gubernatorstwa, a na jej miejsce powinna być sprowadzona ludność rdzennie 

niemiecka z terenu  Galicji Wschodniej znajdującego się wówczas pod okupacją radziecką 

czy Rumunii. Po przyjęciu takich założeń przeprowadzono w okupacyjnym powiecie 

żywieckim (w czasie wojny Żywiec nosił nazwę Saybusch) rozpoczętą we wrześniu 1940 

roku tzw. Aktion Saybusch, w wyniku której wysiedlono z tego terenu około 20 tys. osób, 

głównie w rejon Lublina, Siedlec i Łukowa. Część ludności przesiedlono do Polenlagrów 

umiejscowionych na terenie Górnego Śląska. Reszta, pozbawiona swoich domów i 

gospodarstw, miała pracować w gospodarstwach nowych osadników. Akcja Saybusch trwała 

do lutego 1941 roku41.  

Jeszcze w grudniu 1939 roku powstały na terenie Żywiecczyzny pierwsze formy 

zorganizowanego polskiego ruchu oporu. Była to Tajna Organizacja Wojskowa na czele z 

kpt. Wenancjuszem Zychem. W południowej części Żywiecczyzny zorganizowały się w tym 

samym czasie grupy podporządkowane już Związkowi Walki Zbrojnej, którymi dowodził 

Antoni Płanik. Po połączeniu tych grup oraz podporządkowaniu organizacji z rejonu Suchej 

zawiązanej z tamtejszymi kolejarzami, utworzono w lutym 1940 roku ZWZ w powiecie 

żywieckim, wchodzący w skład Okręgu Śląskiego. W lutym 1942, po przekształceniu ZWZ w 

Armię Krajową obszar Żywieczyzny znalazł się w inspektoracie bielskim tej organizacji. 

Została ona rozbita przez Niemców we wrześniu 1942 roku. Na skutek zdrady aresztowano 

około półtora tysiąca ludzi, a struktury zostały odtworzone dopiero w następnym roku42. W 

1944 roku doszło do stworzenia oddziału AK.”Garbnik”, działającego głównie w Beskidzie 

Małym. Zajmował się przede wszystkim karaniem zdrajców (także wykonywaniem na nich 

wyroków śmierci) i likwidacją gorliwych policjantów i urzędników niemieckich. Mniej 

znacząca była konspiracja innych ugrupowań politycznych. Niemniej na Żywiecczyźnie 

pojawiały się oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej, Batalionów Chłopskich, działała 

 

40 Początkowo pow. żywiecki znajdował się w okupacyjnym okręgu wojskowym „Kraków”, dopiero 
19 listopada 1939 został włączony do rejencji katowickiej i prowincji górnośląskiej. Por. Janik J., dz. 
cyt., s. 109-110. 
41 Szerzej o Aktion Saybusch zob. J.Janik., dz. cyt... s. 114 i nast., 123-124; M.Sikora, Aktion 
Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941, 
Katowice 2010. 
42 Tamże, s. 134-137. Por. także H. Woźniak, dz. cyt. s.179-180. 



także w pierwszych latach wojny Chłopska Organizacji Wolność „Racławice”43. Warto 

podkreślić ważną rolę, jaką w konspiracji niepodległościowej odgrywała parafia w Zabłociu i 

duszpasterzujący tam ks. Stanisław Słonka, kapelan AK i Narodowych Sił Zbrojnych SZ. 

Żywiecczyzna została wyzwolona przez działającą w ramach IV Frontu Ukraińskiego 

1 Armię Gwardii dowodzoną przez gen. płk. Andrieja Greczkę. Pierwsze miejscowości w 

regionie położone w rejonie Suchej zostały przejęte przez Armię Czerwoną jeszcze w drugiej 

połowie stycznia. W pierwszych dnia lutego wyzwolono m.in. okolice Jeleśni, Gilowic, 

Świnnej i Zadziela oraz okolice Szczyrku, a w drugiej połowie tego miesiąca rejon 

Łodygowic i Pietrzykowic dochodząc do Starego Żywca. Wówczas to front zatrzymał się na 

linii Szczyrk-Pietrzykowice-Żywiec-Korbielów. Działania zbrojne zamarły na kilka tygodni. 

Na początku kwietnia Rosjanie przeszli do ofensywy. Wówczas to został wyzwolony Żywiec 

oraz większość miejscowości w tzw. Worku Raczańskim w rejonie Wieprza, Radziechów, 

Rajczy i Milówki. Wiele miejscowości uległo wówczas znacznemu zniszczeniu, m.in. 

dzielnica Żywca, Rudza. Ostatnie punkty oporu na ziemi żywieckiej zlikwidowano z końcem 

miesiąca w rejonie góry Syberka k. Nieledwi i okolicy Kamesznicy i Rycerki Górnej44. 

 

4.6. Czasy powojenne (1945-1989) 

 

Po zakończeniu działań wojennych władzę na Żywiecczyźnie przejęli komuniści, 

którzy jednak musieli liczyć się z przeciwnymi sobie nastrojami znacznej części ludności 

przywiązanej do dawnych wartości patriotycznych i religijnych. Główną przeszkodą w 

szybkim i bezproblemowym zaprowadzeniu nowej władzy była partyzantka 

antykomunistyczna, zwłaszcza aktywność oddziałów podporządkowanych Henrykowi Flame. 

Operowała ona w ramach prężnego VII okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Oddziały 

„Bartka” działały także na Śląsku Cieszyńskim, ale ich część operowała wyłącznie na 

Żywiecczyźnie, m.in. oddział Antoniego Bieguna ps. „Sztubak, a także oddział ppor. 

Stanisława Kopika ps. „Zemsta”45.  

 

43 Tamże, s. 138-140. 
44 O walkach w 1945 roku na Żywiecczyźnie zob. Z. Poniedziałek,  Radziecka ofensywa wojskowa w 
Beskidach i Kotlinie Żywieckiej, w: „Karta Groni” 1976, nr VII-VIII, s. 9 i nast. 
45 Szerzej o podziemiu niepodległościowym na Żywiecczyźnie zob. M. Korkuć, Niepodległościowe 
oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002, s. 587-594; T. Greniuch, Król 
Podbeskidzia. Biografia kpt. Henryka Flame „Bartka”,  Komorów 2008. 



 

Kościół farny Narodzenia NMP w Żywcu 

Nowe władze nie licząc się z tradycją i dawnymi związkami historycznymi i 

społecznymi, przeprowadziły zmiany administracyjne. Granice powiatu żywieckiego 

zmieniono w latach 50. Odłączono od niego rejon Suchej i Stryszawy i tworząc nowy powiat 

w Suchej Beskidzkiej. Z kolei po likwidacji powiatu w Białej nie włączono do powiatu 

żywieckiego terenów historycznej Żywiecczyzny, czyli okolic Szczyrku, Wilkowic i 

Buczkowic, ale przyłączono je do powiatu bielskiego, a tym samym do województwa 

katowickiego. Od tej pory po raz pierwszy w historii Żywiecczyznę rozcinała granica dwóch 

województw: katowickiego i krakowskiego. Do powiatu żywieckiego włączone zostały 

natomiast okolice Międzybrodzia Bialskiego, Czańca i Porąbki, a więc tereny ze 

zlikwidowanego powiatu bialskiego, które wcześniej nie były związane z Żywiecczyzną. 

Najistotniejsza zmiana administracyjna miała jednak miejsce w 1975 roku, kiedy to na 



miejsce dotychczasowych szesnastu województw, utworzono 49 nowych. Żywiecczyzna 

ponownie w całości znalazła się wówczas w województwie bielskim, w którym pozostała do 

jego likwidacji w 1998 roku.  

W okresie PRL  zaszły duże zmiany gospodarcze oraz pojawiło się wiele nowych 

inwestycji. Do największej z tego okresu należy zaliczyć utworzenie w latach 60. i 70. XX 

wieku Jeziora Żywieckiego. Dla potrzeb nowego zbiornika wodnego zalano wsie Zadziele, 

częściowo Tresną i Zarzecze oraz Stary Żywiec. 

Sporadycznie dochodziło do konfliktów społeczeństwa z władzą. Opór przeciwko 

władzy komunistycznej wywoływał m.in. brak zgody na wznoszenie obiektów sakralnych. 

Najsłynniejszym przykładem była budowa kościoła w Ciścu, który powstał w ciągu jednej 

doby na początku lat 70., dzięki inicjatywie ówczesnego wikarego w Milówce ks. 

Władysława Nowobilskiego przy wydatnym wsparciu ówczesnego ordynariusza 

krakowskiego Karola Wojtyły. 

W 1980 roku, kiedy doszło do kryzysu politycznego i utworzenia tzw. pierwszej 

Solidarności, na Żywiecczyźnie nastroje społeczne były dość spokojne, także ze względu na 

brak większych zakładów przemysłowych. Do burzliwych wydarzeń można zaliczyć jednak 

próbę usunięcia instancji PZPR z Zakładu Wtryskarek „Ponar” w Żywcu na przełomie 

listopada i grudnia 1981 roku46. Robotnicy z Żywiecczyzny stanowili także znaczny odsetek 

wśród strajkujących w zakładach przemysłowych Śląska oraz Bielska-Białej. 

 

4.7. Czasy najnowsze (po 1989 roku) 

 

Po zmianie systemu nastąpiły kolejne zmiany w administracji kościelnej i państwowej, 

które postawiły Żywiecczyznę z zupełnie nowym położeniu. W 1992 roku w wyniku 

reorganizacji granic diecezji w całym kraju bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan 

Paweł II powołał z  części obszaru dawnej archidiecezji krakowskiej oraz diecezji katowickiej 

nową diecezję bielsko-żywiecką. Żywiec tym samym stał się drugą stolicą nowej diecezji, a 

kościół NMP konkatedrą. Co charakterystyczne jednak, mimo takiej nazwy diecezji nie cały 

obszar Żywiecczyzny wszedł w jej skład. W archidiecezji krakowskiej pozostały parafie 

Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów oraz Ślemień. Cała diecezja została włączona do 

metropolii krakowskiej. Ważnym wydarzeniem była wizyta w nowej diecezji, m.in. w Żywcu, 

papieża Jana Pawła II w maju 1995 roku. 

 

46 H. Woźniak, dz. cyt. s. 364. 



Jeszcze istotniejsze zmiany nastąpiły w zakresie administracji państwowej. W wyniku 

reformy z 1999 roku premiera Jerzego Buzka przywrócono powiaty, zlikwidowano 

dotychczasowe województwa, a w ich miejsce stworzono szesnaście nowych. Obszar 

Żywiecczyzny, podobnie jak przed 1975 rokiem, znalazł się na obszarze trzech powiatów: 

żywieckiego, bielskiego i suskiego. Granice pomiędzy nimi w porównaniu z poprzednim 

okresem nie uległy większej zmianie. Jedną z niewielu było przyznanie powiatowi bielskiemu 

gminy Porąbka, co oznaczało odłączenie od powiatu żywieckiego miejscowości sztucznie do 

niego włączonych w latach 50. (z jednym wyjątkiem - w granicach powiatu zostało 

Międzybrodzie Bialskie stanowiące część gminy Czernichów).  

Najważniejszą zmianą było jednak przyłączenie powiatu żywieckiego do woj. 

śląskiego, mimo że wysuwano propozycje, by zarówno powiat żywiecki jak i bielski oraz 

samo miasto Bielsko-Biała przyłączyć do woj. małopolskiego, w którym znalazł się powiat 

suski. Region Żywiecczyzny ponownie został w ten sposób podzielony między dwa 

województwa, a większość jego obszaru, wraz z samym Żywcem, stała się częścią 

województwa śląskiego. Stan ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. 

 

5. Najważniejsze istniejące zabytki Żywiecczyzny 

 

Stary Zamek w Żywcu - zbudowany na przełomie XV i XVI wieku, rozbudowany w II 

połowie XVI wieku przez Jana Spytka Komorowskiego, dzięki czemu uzyskał renesansowy 

wygląd. Obecnie siedziba Muzeum Miejskiego. 

 

Żywiec,Zamek 



Nowy Zamek - zbudowany w II połowie XIX wieku na polecenie Albechta Habsburga przez 

Karola Pietschkę, następnie przebudowywany. 

 

Żywiec,Nowy Zamek 

 

Kościół Narodzenia NMP w Żywcu - zbudowany w II połowie XV wieku, wielokrotnie 

przebudowywany przez Komorowskich i Wielopolskich. W 1992 stała się konkatedrą nowo 

kreowanej diecezji bielsko-żywieckiej. 

 

Kościół św. Mikołaja i sanktuarium MB Rychwałdzkiej w Rychwałdzie - świątynia 

pochodząca z poł. XVIII w., barkowy, wewnątrz uważany za cudowny obraz Matki Bożej 

sprowadzony do Rychwałdu w poł. XVII w. przez właścicielkę państwa ślemieńskiego 

Salomeę Grudzińską z Wielkopolski. 

 

Zamek w Suchej Beskidzkiej - zbudowany w II połowie XVI wieku, rozbudowany przez 

właściciela państwa suskiego Piotra Komorowskiego w stylu renesansowym. W posiadaniu 

m.in. rodu Komorowskich, Wielopolskich, Tarnowskich i Branickich-kolejnych właścicieli 

państwa suskiego. W przeszłości mieścił bogate zbiory biblioteczne, w znacznej mierze 

zniszczone podczas II wojny światowej.   

 

Kościół św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich - zbudowany pod koniec XVII 

wieku, przykład stylu śląsko-małopolskiego w architekturze drewnianej,  wewnątrz bogata 

polichromia z pierwszej połowy XVII w. oraz kopia XV wiecznego tryptyku ołtarzowego 

(oryginał w Muzeum Narodowym  w Krakowie). 



Kościół św. Andrzeja w Gilowicach - zbudowany w I poł. XVI wieku w sąsiednim 

Rychwałdzie, przeniesiony do Gilowic w poł. XVIII wieku, drewniany, z zachowanymi 

sobotami. 

 

Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach - zbudowany w l. 30-tych XVII 

w., drewniany, konstrukcji zrębowej. 

 

Dwór w Łodygowicach - zbudowany w II poł. XVII w. przez właściciela państwa 

łodygowickiego Stanisława Warszyckiego, przebudowany gruntownie w II połowie XIX 

zatracił cechy obronne. 

 

Łodygowice,dwór 
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