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Słowo wstępne 

Kolejny raz pragniemy zabrać Czytelnika w podróż po niezwy-
kłym świecie śląskiej problematyki historycznej. Tytuł tomu Zrozu-
mieć Śląsk prowokuje. Cóż jest w tej przestrzeni, co nie byłoby zro-
zumiałe? W przestrzeni tej ziemi żyjemy w cieniu wyjątkowo wielu 
widm przeszłości. Są one na każdym kroku. Spór o Śląsk, jego toż-
samość, inność czy swojskość trwa. Ile w tym swady i umiłowania 
tej krainy, a  ile partykularnych interesów, na to pytanie zapewne 
nie uzyskamy łatwej odpowiedzi. Tu w Rybniku, daleko na śląskiej, 
a nawet górnośląskiej prowincji, gromadzimy teksty głównie mło-
dych adeptów historii. Część to badacze posiadający już mniej lub 
bardziej rozbudowany dorobek naukowy, inni są w trakcie żmud-
nego konstruowania swojego wizerunku badawczego, a jeszcze inni 
dopiero rozpoczynają swoją peregrynację. Są wśród nich osoby 
związane z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Pamięci Narodo-
wej, z rybnickim ośrodkiem akademickim, gdzie rozpoczynali swo-
ją drogę, są osoby wywodzące się stąd – w  szerokim rozumieniu 
tego słowa. Wreszcie są i ci, którzy związali się z  rybnickim Mu-
zeum lub też z nim współpracują na naukowej niwie. 

Zebraliśmy się wokół śląskiej sprawy – tak jak ją rozumiemy, jak 
chcemy ją przedstawiać. To główna oś tego zbioru artykułów. Zna-
leźć tu można tematy, które w nauce się już przewijały. Mamy nowe 
spojrzenia, a także powroty na zarośnięte ścieżki dawnych badań. 
Jest i  spora grupa tematów, które dopiero stają się przedmiotem 
narracji historycznej. Niewątpliwie ze względu na wydanie tomu, 
tu w Rybniku, tematyka tego obszaru, tzw. ziemi rybnickiej (po-
wiatu rybnickiego), znajduje w nim szczególne miejsce. Ale nie za-
wężamy się do tego małego poletka badawczego. Są i tematy w szer-
szej górnośląskiej perspektywie. Są również dwa ogarniające cały 
historyczny Śląsk. 

Tematyka tomu jest bardzo zróżnicowana, a zarazem skupiona 
wokół kilku centralnych zagadnień. Przemysł to górnośląska matka 



rodzicielka współczesnego oblicza tej ziemi. W pracy znajduje od-
zwierciedlenie w czterech tekstach, ale jakże odbiegające od pod-
ręcznikowego ujmowania tej problematyki. Tematyka społeczna 
z jej wieloma odcieniami to aż siedem tekstów. Kilka aspektów gór-
nośląskiego życia na przestrzeni XX wieku ma tu swoje odbicie. 
Życie religijne i działalność Kościoła, to w istnieniu pojęcia „Śląsk” 
jeden z najistotniejszych tematów.

Zakres tematyczny tomu może zainteresować różne środowiska 
i  odmienne gusta. Jego otwarty charakter pozwolił zebrać wiele 
wiele ciekawych wątków narracyjnych. Liczymy, że ich przybliżenie 
pociągnie za sobą wiele pytań, momentów dyskusyjnych i pobudzi 
do refleksji nad śląskim bytem przeszłości. Nasza droga wiedzie 
przez poznanie. Niech to poznanie będzie kolejnym małym kro-
kiem rybnickiego (śląskiego) środowiska w  misji zachowywania 
i odzyskiwania przeszłości naszej przestrzeni historycznej, by mogła 
służyć nie tylko jako symbol, ale także jako lekcja, którą należy 
odrobić, by móc iść dalej w przyszłość. Wierzymy, iż niniejszy tom 
znajdzie wielu sympatyków i pozwoli na nowo spojrzeć na wiele 
istotnych zagadnień z dziejów Śląska. 

Na koniec pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do sfinalizowania prac nad tym tomem, a  szczególnie dr. 
Jackowi Kurkowi z  Instytutu Historii UŚ, którego wielka pasja 
i  entuzjazm skłoniły młodych badaczy do twórczego wysiłku na 
kartach tego tomu. Również dziękuję dr. Dawidowi Kellerowi za 
wielki wysiłek, jaki włożył w przygotowanie do druku tej zbiorowej 
pracy. Pragnę również podziękować władzom samorządowym Mia-
sta Rybnika za zrozumienie i wspieranie naszej idei tworzenia prze-
strzeni badawczej nauk humanistycznych w tym regionie Śląska.

dr Bogdan Kloch
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Wprowadzenie

Od kilku lat rybnickie Muzeum i Stowarzyszenie Europa, Śląsk, 
Świat Najmniejszy poprzez regularne organizowanie spotkań z cy-
klu „Pomiędzy przeszłością a historią” oraz konferencji naukowych 
o  różnorodnej, ale zawsze śląskiej, tematyce, czynią starania, aby 
lepiej zrozumieć Śląsk dzięki poznaniu jego historii. Prezentowane 
wydawnictwo stanowi efekt tych działań. Jest ono tak różnorodne, 
jak wielopłaszczyznowe są badania prowadzone przez publikują-
cych w nim autorów. Tym razem wiodącą rolę w wydaniu publi-
kacji przyjęło Muzeum w Rybniku, co zaowocowało zmianą szaty 
graficznej.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie coraz bardziej staje 
się widoczna potrzeba wzmożenia badań nad dziejami Śląska, histo-
rią ludzi zamieszkujących ten teren, nad ich zwyczajami, pogląda-
mi czy wreszcie, wieloznacznie pojmowaną, codziennością. Śląsk, 
a zwłaszcza Górny Śląsk, z jego pogranicznym charakterem, wyróż-
nia się na tle innych rejonów Polski – zarówno przebiegiem wyda-
rzeń historycznych, jak i ich tłem. Zamieszczone w tomie artykuły 
mogą pomóc zrozumieć te dzieje. Materiały zostały podzielone na 
cztery grupy rzeczowe, którym można nadać tytuły odpowiadają-
ce sferom życia ludzkiego na Górnym Śląsku: Praca, Gospodarka, 
Społeczeństwo, Religia. Części te, niejednorodne objętościowo – 
co, jak się wydaje, ukazuje współczesne zainteresowania badawcze 
– skupiają teksty prezentujące nowe fakty i nowe spojrzenia – co 
jest specyfiką prac badawczych wydawców tomu.

Podobnie również tom Zrozumieć Śląsk pozwala w jednym miej-
scu spotkać się uznanym badaczom dziejów tego terenu, młodym 
adeptom historiografii, ale również badaczom z innych dziedzin hu-
manistyki. Wszystko to pozwala lepiej odpowiedzieć na określone 
w tytule zadanie. Różnorodność prezentowanych tekstów (od ana-
lizy pojęcia i zasad pracy, przez wskazanie rozwoju gospodarczego 
w dziedzinach kolejnictwa i górnictwa, wątki poświęcone organiza-
cjom społecznym oraz prezentowaniu pojmowania wydarzeń i epok 
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historycznych z perspektywy lat, aż po dzieje Kościoła katolickiego 
zarówno w kategoriach diecezji, jak i wybranych parafii) umożliwia 
wielopłaszczyznowe spojrzenie na Śląsk – ale zawsze z perspektywy 
mieszkańców tego terenu, aktywnych społecznie, zaangażowanych 
lokalnie, współpracujących w staraniach o budowę linii kolejowych 
czy własnego, parafialnego kościoła, troszczących się o krzewienie 
polskości, ale i wiodących spory o ocenę wydarzeń historycznych. 
Uważam, że historia Śląska jest ciekawa właśnie przez wszystko to, 
co znajduje się w prezentowanym tomie.

Teksty pochodzą nie tylko ze spotkań z cyklu „Pomiędzy prze-
szłością a historią”, wspólnych konferencji naukowych wydawców. 
Niektóre również powstały na potrzeby niniejszego tomu, dwa 
natomiast zostały przedstawione już kilka lat temu i  złożone do 
druku dotąd jednak nie zostały opublikowane. Mam nadzieję, że 
wszystkie one spełnią stawiane przed nimi zadanie i choć w części 
stanowić będą pomoc w poznawaniu Śląska.

Dawid Keller
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Krzysztof Maliszewski

Etyka pracy jako zombie

Zombie 
Cóż może mieć wspólnego etyka pracy z krwiożerczym zombie, 

przekonania moralne dotyczące wyuczonego zawodu z filmową fi-
gurą żywego trupa?

Jeden z najbardziej znanych niemieckich socjologów Ulrich Beck 
mówił o „zombie-kategoriach” i „zombie-instytucjach”, czyli takich 
formach, które są w istocie martwe, chociaż wydają się żywe. Zaliczał 
do nich m.in. rodzinę, klasę społeczną, więzi sąsiedzkie. Wydaje się, 
że – używając tych słów – wiemy, o co chodzi, że to, co oznaczają, 
jest częścią naszego świata, a jednak przy bliższym wejrzeniu okazuje 
się, że to, do czego odsyłały, utraciło wyraźny zarys i żywotność. 
Dotyczy to nawet rodziny. Beck pisał: „Zapytajmy o to, czym wła-
ściwie jest dzisiaj rodzina? Co oznacza to słowo? To oczywiście dzie-
ci, moje dzieci, nasze dzieci. Ale nawet funkcja rodzicielska, istota 
życia rodzinnego, zaczyna ulegać rozkładowi z powodu rozwodów. 
[...] Babcie i dziadkowie stają się częścią rodziny lub przestają nią 
być w wyniku arbitralnych decyzji swoich synów i córek, decyzji, 
na które nie mają żadnego wpływu. Dla wnuków rola i znaczenie 
dziadków pozostaje kwestią indywidualnych decyzji i wyborów”1.

„Zombie-kategoria” oznacza zatem: 
• coś, co stało się kwestią indywidualnego wyboru, a nie po-

wszechnego i  stabilnego doświadczenia (jest martwe jako 
uniwersalny horyzont); coś, co pochodzi z innego wymiaru, 
innego czasu, innego kontekstu (jest pustą łupiną, tylko z po-
zoru niosącą treść, której potrzebujemy).

Ale żywy trup to również potwór – żądna ludzkiego mięsa bestia. 
W humanistyce zombie występuje także jako figura późnonowo-
czesnego użytkownika przestrzeni publicznej, jednostki wtopionej 
w kulturę konsumpcyjną (skupienie na towarach, supermarketowa 

1  Cyt. za Z. Bauman: Płynna nowoczesność. Kraków 2006, s. 12–13.
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nieobecność życia duchowego)2. Dlatego „zombie-kategoria” ozna-
cza też:

• coś, co grozi człowiekowi zawłaszczeniem, pożarciem, nie-
obecnością duchową, utratą mowy i myślenia. 

Moja teza brzmi tak: etyka pracy jest „zombie-kategorią”, czyli 
kategorią pustą i niebezpieczną zarazem.

Śmierć za życia – kontekst pedagogiczny
W refleksji nad etyką pracy i  jej aktualnością istotny jest dla 

mnie kontekst pedagogiczny. Jedna z najbardziej niepokojących, 
wstrząsających myśli, jakie rodzą się po obejrzeniu filmów 
George’a Romero, to hipoteza, że można tylko wyglądać na żywego. 
Można poruszać się, jeść, wyglądać jak inni i  być martwym – 
martwym, choć z pozoru żywym. 

Wiedeński psycholog Victor Emil Frankl pisał, że istnieje tylko 
jedno realne niebezpieczeństwo – że nigdy nie będziemy naprawdę 
żyli3.

To duży błąd myśleć, że śmierć grozi nam dopiero w postaci 
fizycznego zgonu. Możemy dużo wcześniej umrzeć intelektualnie, 
emocjonalnie, duchowo, społecznie. Kosztowną iluzją jest sądzić, 
że skoro coś robimy, to na pewno żyjemy. W sensie biologicznym 
tak, ale życie takie może być nieludzkie, pozorne, wątłe, widmowe.

Wyzwaniem dla pedagogiki – i to w trybie palącej kwestii – jest 
zjawisko martwego życia. Jednym z najważniejszych zadań eduka-
cyjnych staje się inicjowanie w życiu człowieka pytań o to, na czym 
polega życie naprawdę, jakie życie jest warte przeżycia i jak unikać 
pułapek egzystencji pozornej. 

2  Por. K. Abriszewsk i: Zombie, ostatni sprawiedliwi, pisarze i reproduktorzy. 
Nowocześni intelektualiści pomiędzy rynkiem a  tradycją. W: Zaangażowanie czy 
izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów. Red. J. Kowa-
lewsk i, W. Pia sek . Olsztyn 2007.
3  V.E. Frank l: Homo patiens. Przeł. R. Czarneck i, J. Morawsk i. Warsza-
wa 1984, s. 260.
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Etyka pracy – filar modernizacji
Czas objaśnić, co mam na myśli, mówiąc o etyce pracy. Otóż, 

stanowiła ona część pewnej formacji społeczno-historycznej. Punk-
tem wyjścia wielkiej transformacji, która stworzyła przemysłowe 
społeczeństwo, była separacja robotników od tradycyjnych źródeł 
utrzymania (ziemi) – emancypacja pracy. Wysiłek fizyczny i umy-
słowy został potraktowany jak „rzecz”, którą można się posługiwać, 
przenosić, odkładać na bok. Praca stała się potencjalnym źródłem 
bogactwa. Etyka pracy – co pokazał Zygmunt Bauman4 – zagnieź-
dziła się w świadomości europejskiej we wczesnej fazie industriali-
zacji, wspierając usuwanie przeszkód w modernizacji – służąc pod-
porządkowywaniu życia rytmowi zegara i maszyny. Dyscyplinująca 
etyka pracy głosiła – w uproszczeniu – że pracować jest rzeczą dobrą, 
nie pracować – złą. Taka reguła wspierała się na kilku przesłankach:

• człowiek w celu otrzymania tego, czego potrzebuje, musi 
robić coś, co inni uznają za wartościowe (coś za coś);

• praca jest wartością samą w sobie, działaniem uszlachetnia-
jącym, dlatego zadowolenie z tego, co się posiada, i zaprze-
stanie pracy jest niewłaściwe, ergo: odpoczynek – o ile nie 
służy regeneracji sił do pracy – urąga ludzkiej godności, jest 
lenistwem, moralnie degradującym próżniactwem.

To są jawne przesłanki etyki pracy, ale istnieją też milczące jej 
założenia, rzadko artykułowane, najczęściej nieuświadamiane:

• każdy otrzymuje to, na co zasługuje (zapłatę za pracę) – było-
by więc niesprawiedliwością domagać się od kogoś, by dzielił 
zyski z innymi (ci inni też mogliby pracować, ale tego nie 
czynią);

• znaczenie ma tylko taka praca, której wartość została uznana 
przez innych (taka, za którą otrzymuje się płacę) – dlatego 
skręcanie mebli, wypełnianie rubryk w biurze, boksowanie na 
ringu – jest pracą, a gotowanie obiadu w domu, wychowanie 
swoich dzieci, pisanie wierszy do szuflady – nie.

4  Por. Z. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. Warszawa 2008, 
s. 26–41.
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Pionierzy modernizacji zmagali się z problemem, jak zmusić ludzi 
do rozwijania swych sprawności w wykonywaniu zadań, które są 
ustalane poza nimi i nie mają dla nich osobistego znaczenia. W świe-
cie rzemiosła, rękodzielnictwa, ludzie przywykli do nadawania sensu 
swojej pracy przez ustalanie jej celów i przebiegu. W świecie fabryk 
dysponowali już tylko wyemancypowaną, nagą pracą, cele i proce-
dury przychodziły „z góry”, gotowe. Etyka pracy stała się narzędziem 
batalii o kontrolę i podporządkowanie. Opór przeciw włączaniu się 
w zbiorowy wysiłek ludzkości (mechaniczną pracę) był traktowany 
jak słabość moralna. Zmuszanie próżniaków do pracy stało się zada-
niem tyleż ekonomicznym, ile etycznym. Wszak stawką był postęp, 
szczęśliwsza ludzkość. 

Zawód (miejsce pracy, stanowisko) w społeczeństwie przemy-
słowym stał się podstawową ludzką kwalifikacją, najważniejszym – 
obok narodowości – punktem orientacyjnym tożsamości – kariera 
zawodowa była głównym powodem dumy lub wstydu. 

Upadek społeczeństwa wytwórców – estetyka konsumpcji
W XX wieku doszło do głębokiej transformacji. Społeczeństwo 

kształtuje swoich członków przede wszystkim już nie jako producen-
tów, lecz jako konsumentów5. A dyscyplina nie sprzyja wychowaniu 
konsumenta, który musi być otwarty na nowość, wolny od rutyny, 
trwałych usposobień, regulacji normatywnych. Sytuacja się zmieniła, 
zniknął kontekst, który czynił etykę pracy oczywistą, naturalną – 
mentalność długoterminową zastąpiła mentalność krótkoterminowa 
– partnerzy nie spodziewają się, że będą długo przebywać w swoim 
towarzystwie. Elastyczność stała się podstawową zasadą rynku pracy, 
co oznacza zatrudnianie na krótkoterminowych kontraktach, bez 
rozbudowanych zabezpieczeń. Miejsce zatrudnienia nie jest już do-
mostwem, w którym trzeba wypracować trwałe reguły interakcji, ale 
jest jak kemping – spędza się tu tylko kilka nocy i można wyjechać, 
gdy tylko warunki nam nie odpowiadają. Bardzo trudno zbudować 

5  Por. Z. Bauman: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków 2006.
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zaufanie do instytucji, które przechodzą nieustanną reorganizację, 
redukcję, restrukturyzację.

Etyka pracy została w dużej mierze wyparta przez estetykę kon-
sumpcji, która każe nam na życie i pracę spoglądać nie jako na 
bodźce doskonalenia siebie, lecz jako czynniki dostarczania wrażeń 
i satysfakcji. 

Życie pożarte
Oczywiście i produkcja, i konsumpcja są trwałymi składnikami 

życia – nie chodzi o pełne zastąpienie jednego dyskursu drugim, 
ale o zmianę akcentów. Etyka pracy – jako dyscyplinujący dyskurs 
normatywny – nie zniknęła z naszej codzienności, choć zniknął 
uzasadniający ją kontekst. Snuje się więc niczym zombie, puste 
echo dawnej świetności, głosząc perfekcjonistyczną pochwałę pracy 
w świecie, w którym zrozumiała jest estetyczna, a nie moralna jej 
percepcja; zalecając lojalność i zaangażowanie w świecie, który ceni 
doraźność i zwrotność. Ale jak mówiliśmy, zombie to nie tylko cień 
przeszłości, to również groza, widmo śmierci. Etyka pracy jest nie 
tylko anachroniczna, ale także niebezpieczna.

Nie doceniamy tego, że socjalizacja w pracę grozi pożarciem, 
zawłaszczeniem osobowości. To, co było – i jest nadal – ponurym 
cieniem procesu modernizacji, to eksploatacja człowieka. Jak tłu-
maczył Sergiusz Hessen, prawdziwym problemem społecznym nie 
jest nierówność ekonomiczna, dominacja klasowa, nawet nie bieda, 
ale depersonalizacja, czyli eksploatowanie człowieka jakby był rze-
czą6. Beznadzieja, monotonia egzystencji, pochłanianie całej energii 
przez życie zawodowe to nie tylko dramat ubogich, ale także boga-
tych – choroba nowoczesności podtrzymywana i podsycana przez 
etykę pracy, która nieustannie przekonuje, że kariera zawodowa to 
oś naszego życia. 

W trupich szczękach etyki pracy możemy trafić na tor do wynisz-
czającej eksploatacji („wyścigu szczurów”, wypalenia zawodowego) 

6  Por. S. Hessen: Państwo prawa i  socjalizm. Przeł., wstępem i przypisami 
opatrzył S. Mazurek . Warszawa 2003.
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albo sami możemy przemienić się w zombie – utracić ludzkie właści-
wości w procesie realizacji planów zawodowych. Maciej Zięba ostrze-
gał przed zdominowaniem życia przez myślenie instrumentalne: 
„Narzucona samemu sobie celowość zamyka naszą duszę i w efekcie 
»impregnuje« nas na miłość, a więc na to, co najważniejsze”7. 

Adaptacja i specjalizacja – życie zmarniałe
Drugim niebezpieczeństwem spotkania z etyką pracy jest inte-

lektualne i emocjonalne spłycenie życia, a co za tym idzie – atrofia 
twórczości (nastawienie imitacyjne) oraz specjalizacja jako fusze-
rowanie własnej profesji. Ergo: życie mizerne, pozorne, zmarniałe.

Jak pokazali krytycy szkoły frankfurckiej, niechcianą konsekwen-
cją modernizacji jest to, że człowiek dzieli los przyrody (panowanie 
nad przyrodą prowadzi do panowania nad człowiekiem). W praktyce 
– tłumaczył Max Horkheimer8 – oznacza to, że im więcej wynajduje-
my aparatów do ujarzmiania natury, tym bardziej musimy im służyć. 
Na przykład, samochód jest o wiele szybszy niż wóz, ale użytkowanie 
go wymaga przestrzegania mnóstwa warunków: znajomości znaków, 
respektowania pasów ruchu, gotowości do natychmiastowej reakcji 
w czasie jazdy etc. Każdy wynalazek i udogodnienie pociąga za sobą 
całe mnóstwo bezosobowych wymogów, którym trzeba sprostać. 
Nowoczesność generuje w ten sposób niezwykle silną skłonność 
do mimikry. Wbrew snom o wolnych, suwerennych jednostkach 
jesteśmy ludźmi intensywnej adaptacji. Redukujemy własne życie 
do odruchów naśladowczych, pragnąc usilnie przystosować się do 
rynku pracy i cywilizacyjnych przemian.

Etyka pracy przekonuje nas, że praca to poważna rzecz, w którą 
trzeba się zaangażować, że trzeba dążyć do bycia profesjonalistą, 
specjalistą. Tymczasem przed specjalizacją ostrzegał nas już Jose 
Ortega y Gasset w Buncie mas: „Cywilizacja, czyniąc go specjalistą, 

7  M. Zięba : Chrześcijanie, polityka, ekonomia. Prawdy i  kłamstwa. Kraków 
2003, s. 14.
8  Por. M. Hork heimer: Krytyka instrumentalnego rozumu. Przeł. H. Wa len-
towicz . Warszawa 2007.
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spowodowała zarazem to, że w pełni z siebie zadowolony zamknął 
się hermetycznie we własnej ograniczoności; [...] Ta postawa »niesłu-
chania«, niepodporządkowywania się żadnym instancjom wyższym, 
która [...] cechuje człowieka masowego, osiąga szczyty właśnie u tych 
ludzi częściowo wykwalifikowanych. Oni to symbolizują obecnie 
imperium mas, które z nich w znacznej mierze się składa, a ich bar-
barzyństwo jest najbardziej bezpośrednią przyczyną demoralizacji 
Europy”9. Pastwił się nad specjalistami także Witold Gombrowicz: 
„Ordynarna brzydota tych pracowników intelektualnych, specja-
listów od medycyny, prawa, techniki itd. nawet tu, w Argentynie, 
zaczyna dawać się we znaki. Niewrażliwi na sztukę, nie znający życia, 
formowani przez abstrakcje, są zarozumiali i ociężali. Lubię dopro-
wadzać do furii tych nieestetycznych głuptaków [...]. Bawi, że te 
gminne natury skazane są wyłącznie na naukę – reszta, wszystko poza 
tym, całe życie duchowe plemienia ludzkiego, to dla nich nabieranie 
gości – wskutek czego bez przerwy umierają ze strachu, żeby nie 
dać się nabrać. [...] Bożyszczem gminu jest pożytek, a bożyszczem 
arystokracji przyjemność. Być pożytecznym i nieprzyjemnym – oto 
meta rozwoju każdego robota i speca”10. Specjalizacja to groźba za-
mknięcia się, znieczulenia na bogactwo rzeczywistości, na rozległość 
kultury, to pułapka nawyku „niesłuchania”.

Specjalista, ekspert, uchodzą zazwyczaj za znawców i cieszą się na-
bożnym respektem laików. Tymczasem nader często to uzurpatorzy 
nieświadomi głębi własnej dziedziny. Można być specjalistą i par-
taczem zarazem, więcej – partaczem dlatego, że specjalistą. Według 
Tadeusza Kotarbińskiego, specjalizacja grozi zwykle zubażającym 
ekskluzywizmem, ale możliwa jest też specjalizacja wyższego rzędu 
– nie polega ona na znawstwie tylko cząstki rzeczywistości, lecz na 
znawstwie całej rzeczywistości z określonego punktu widzenia. Pisała 
Monika Jaworska-Witkowska: „Specjalistą w dobrym sensie, postu-
lowanym przez Kotarbińskiego, nie jest ten, kto ma zwyczaj badania 

9  J. Ortega y Gasset : Bunt mas. Przeł. P. Nik lewicz . Warszawa 1995, 
s. 113–114.
10  W. Gombrowicz: Dzienniki 1957–1961. Kraków 2004, s. 146.



18 KrzySztof MaliSzewSKi

jakiegoś jednego fragmentu rzeczywistości, ale ten, kto ma specjalny 
punkt widzenia na całość i ten punkt widzenia rozwija i konfrontuje, 
wzbogacając zarówno rozumienie tej całości, jak i zwrotnie pogłębia-
jąc własne podejście do przykuwającego jego uwagę wyróżnionego 
fragmentu”11. Istotna jest myśl, że pracę można fuszerować skutkiem 
zawężonego sprawowania zawodu. Wtedy roszczenie do profesjonali-
zmu staje się uzurpacją, jak niemrawy pochód i pojękiwania zombie 
są tylko uzurpacją ludzkiego życia. 

Poza etyką pracy, poza estetyką konsumpcji
Praca jest – rzecz jasna – jedną z kluczowych ludzkich praktyk 

i warto poddawać ją etycznej refleksji. Niemniej jednak ukształtowa-
na we wczesnej fazie industrializacji etyka pracy jest – jak się wydaje 
– tworem martwym, mimo że gdzieniegdzie wciąż „snującym się”. 
Zanika w znacznym stopniu świat, w którym zawód był osnową 
tożsamości, a społeczeństwo budowane było na cnocie dyscypliny 
i wierności. W dodatku etyczna pochwała pracy może wzmacniać 
dziś – i tak przemożne – tendencje do zawłaszczania naszej wyobraź-
ni przez rynek pracy, do spłycania egzystencji przez bezalternatywny 
tryb adaptacji zawodowej i do wyjaławiania naszych praktyk przez 
zbyt zawężone ich rozumienie. 

Pedagogika jest od tego, aby upominać się o prawdziwe życie – 
o wyjście poza antynomię wytwórczego zombie, pochłaniającego 
człowieka żywiołem pracy, i konsumpcyjnego zombie, snującego 
się bezmyślnie po galeriach handlowych. Myślenie, zaspokajanie 
ciekawości, miłość, przyjaźń, pomoc bliźnim, podróże, wychowanie, 
modlitwa, przeżycie piękna, wstrząs lekturowy itp. to obszary równie 
ważne jak praca zawodowa. Tadeusz Sławek tak kiedyś napisał o mi-
sji uniwersytetu: „[...] prawdziwym klejnotem skrzyni posagowej 
studenta odprawianego z uniwersytetu w świat jest dar otwartej, 
konstruktywnej postawy wobec innych, dar zdejmujący z niego cię-
żar konieczności zabiegania o sukces i zwycięstwo w każdej sytuacji, 

11  M. Jaworska-Witkowska: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty 
i ogarnięcie. Kraków 2009, s. 50.



etyKa pracy jaKo zombie 19

dzięki bowiem temu właśnie darowi przymus własnej racji i triumfu 
zostaje zastąpiony potrzebą pogodzenia zabiegów o własne dobro 
z wysiłkami innych, którzy dążą do innych celów”12.

Na czym miałaby polegać etyczna refleksja nad pracą, skoro nie 
na normatywnej etyce pracy? To, oczywiście, już zupełnie inna opo-
wieść. Napomknę jedynie, że wyobrażam ją sobie jako refleksyjne 
uczulanie na konkret sytuacji i przez to budzenie postawy odpo-
wiedzialności – nie tyle wobec zadania, jakie musimy wykonać, ile 
wobec człowieka, którego spotykamy albo działaniem dotykamy. 
Jacek Kurek w esejach o Śląsku pisał tak: „Najdrobniejszy szczegół 
z życia codziennego, nawet pytanie o drogę, zdradza to, kim jeste-
śmy. Wszystko jest czasami kwestią pielęgnacji, naturalnego życia 
z samym sobą w zgodzie, ale także dbałości o pamięć, o słowo, o ję-
zyk, o to, by być świadomym, że dla pytających o drogę przybyszów 
możemy być pierwszym, a czasami nawet jedynym świadectwem 
miejsca, w którym żyjemy i które reprezentujemy, a także jedynym 
wspomnieniem ludzi... odległej dla kogoś ziemi”13. Analogicznie – 
w elastycznych układach pracy, na kempingu płynnej nowoczesno-
ści, gdzie nie mamy powodu związywać się z miejscem, ani z ludźmi, 
możemy być dla kogoś – chociażby przelotnie spotkanego – jedynym 
świadkiem człowieczeństwa. Wielokrotnie przyjdzie nam jeszcze 
decydować, czy ktoś, kto trafia w orbitę naszych działań, natknie 
się na człowieka, czy na zombie.

12  T. Sławek: Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i cza-
sach obecnych. Katowice 2002, s. 34–35.
13  J. Kurek : W najwspanialszej chwili naszego życia. Myśli o Śląsku. Chorzów 
2003, s. 90.
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Marcin Jarząbek

Kolej na Górnym Śląsku w XIX wieku jako miejsce pracy

Kiedy myślimy o śląskiej pracy, mimowolnie na myśl przycho-
dzi nam od razu „górniczy trud”, czasem też praca hutnika niczym 
ta z obrazu Adolfa Menzla Nowocześni cyklopi (malowanego pod 
wpływem bytności malarza w górnośląskiej Hucie Królewskiej). 
Tymczasem nie uświadamiamy sobie ani dominującej do końca 
XIX wieku przewagi zawodów wiejskich, ani też obecności innych 
zawodów. Wśród nich są także szeroko rozumiane zawody związane 
z kolejnictwem. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że o pracy na kolei w Europie 
Środkowej w wieku pary wiemy zarazem dużo i mało. Dotychcza-
sowa literatura przedmiotu (zwłaszcza dotycząca kolei Królestwa 
Polskiego) skupiała raczej informacje o przedsiębiorcach kolejowych 
i wyższych inżynierach. Niewielkim zainteresowaniem cieszył się 
natomiast los przeciętnego liniowego pracownika spółek, które tamci 
zakładali. Co najwyżej patrzono na nich jako na pewną zbiorowość1. 
Wynikało to, poza preferencjami badawczymi historyków, także 
z liczby, dostępności i różnorodności źródeł dotyczących znanych 
postaci życia gospodarczego: o zwykłych pracownikach śląskiej ko-
lei połowy XIX wieku wiemy bowiem głównie ze statystycznych 
sprawozdań, czasem przepisów porządkowych, a  jeszcze rzadziej 
z nielicznych akt osobowych.

Praca na kolei cieszyła się uznaniem w wielu europejskich kra-
inach i Górny Śląsk nie był wyjątkiem. Można się pokusić nawet 
o tezę, że dla tych Górnoślązaków, którzy przywykli do pracy w prze-
myśle ciężkim, kolej nie była niczym specjalnie niezwykłym – była 
to wręcz praca zdecydowanie spokojniejsza i bezpieczniejsza. Nie-
mal każdy pracownik kolei był „urzędnikiem” (niemieckie słowo 
„der Beamter”, którym kolejarz na Śląsku był opisywany, można 

1  Zob.: Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840–1914). 
Red. R. Kołodziejczyk . Warszawa 1970. Tam dobrze widać obie te postawy.
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przetłumaczyć także, jako „oficjalista”, „funkcjonariusz”; to ostat-
nie chyba najlepiej oddaje sens pozycji pracowników kolei). Ozna-
czało to dokładnie tyle, że pracował na podstawie stałej i pewnej 
umowy z wyznaczonymi porami pracy. Jedynie robotnicy pracujący 
przy samej budowie kolei (tych pewnie było zresztą najwięcej) byli 
opłacani za wykonanie konkretnej pracy w systemem akordowym 
(Acord-Sätze2). Tragarze zaś na Kolei Górnośląskiej (Oberschlesi-
sche Eisenbahn, OSE) i Kolei Krakowsko-Górnośląskiej (Krakau-
Oberschlesische Eisenbahn, OKE), owi górnośląscy odpowiednicy 
tragarza Piotra Niewiadomskiego z Soli ziemi Józefa Wittlina – choć 
zatrudnieni na stałe – otrzymywali jedynie dniówki i zapłaty za 
przewóz bagażu od pasażerów, jednak według z góry ustalonego ta-
ryfikatora3. Przypuszczam, że w podobnej sytuacji byli inni pracow-
nicy fizyczni, którym przypadała najcięższa i najniewdzięczniejsza 
praca: czyszczenie wagonów, przetaczanie ich, smarowanie kół itp. 
Ponieważ brak jednak instrukcji dla tych stanowisk, jest to wyłącznie 
mój domysł. Pozostali cieszyć się mogli ustalonymi pensjami, nawet 
jeśli nie były one specjalnie wysokie, stabilną sytuacją zawodową4, 
a co za tym idzie, nielichą pozycją społeczną. 

Skąd wzięli się kolejarze?
Zastanawiające jest to, jak mogła wyglądać geneza zawodu kole-

jarza na Śląsku. Pozornie oczywisty wydaje się zakorzeniony mocno 
sąd, że „zawód kolejarza był zawodem nowym, bez rzemieślniczych 
tradycji cechowych. Nie było majstrów, którzy mogliby szkolić ma-
szynistów czy specjalistów w zakresie kotłów parowych. [...] Nie 
inaczej było z personelem umysłowym. W pracy na kolei nie wy-
starczało wykształcenie ogólne”5.
2  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat.), Zespół akt Akta mia-
sta Bytomia (dalej: AmB), sygn. 3971, k. 10.
3  Instrukcje dla tragarzy Kolei Żelaznej krakowsko-górnośląskiej. Breslau 1847.
4  A była to naprawdę ważna sprawa, w porównaniu z niepewnością losu pra-
cowników dniówkowych: „Robotnicy na zapłatę dzienną odprawieni być mogą 
każdego czasu”. Ibidem.
5  W. Sterner : Narodziny kolei. Warszawa 1954, s. 156.
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Jednak, gdy przyłożyć tę ocenę do rzeczywistości Górnego Śląska, 
to sprawa zaczyna się komplikować. Rzeczywiście, nie było wcześniej 
tradycji cechowych, nie było kolejowych szkół itp. Kolej swoim 
powstaniem przekształcała świat ludzkiej pracy. W trakcie pracy 
zatrudniani na kolei musieli uczyć się dopiero swoich nowych obo-
wiązków. Widać jednak, że już do budowy linii kolejowej w latach 
czterdziestych przyjmowano także doświadczonych robotników – jak 
można wnioskować ze sformułowanego „Obwieszczenia” o zatrud-
nianiu pracowników do budowy linii Gliwice – Świętochłowice – 
biegłych także w pracach przy budowlach związanych z kopaniem 
szybów górniczych6. Mogę jedynie przypuszczać, że po ukończeniu 
linii przynajmniej część z nich pracowała przy Kolei Górnośląskiej, 
dalej przy budowie i konserwacji torów lub też jako „wachtyrze” 
(dróżnicy). Jakakolwiek praca na kolei – nawet najprostsza – wy-
magała przynajmniej umiejętności czytania7 (po polsku albo nie-
miecku – w obu tych językach formułowano obwieszczenia i roz-
kazy, wszak polski był wtedy na Górnym Śląsku językiem edukacji 
w szkołach wiejskich i w gimnazjach), chociażby po to, by zrozu-
mieć tekst obwieszczenia o możliwości podjęcia pracy. Robotnicy 
kolejowi – nawet ci pierwsi – by zdobyć pracę, musieli posiadać 
przynajmniej podstawowy zasób wiedzy i umiejętności. To samo 
tyczy się tych, którzy zostawali pierwszymi palaczami, maszynistami, 
mechanikami, „maziarzami” (zajmujący się właściwą konserwacją 
maszyn) itp. Na Górnym Śląsku już w latach czterdziestych było 
wiele osób, które zetknęły się z przemysłowymi maszynami paro-
wymi czy piecami hutniczymi. Nie były one identyczne z kotłami 
parowymi lokomotyw, ale różnica nie była tak duża, by nie dało się 
z nią względnie łatwo poradzić. Robotnik kierujący pracą parowej 

6  AP Kat., AmB, sygn. 3971, k. 10.
7  W Prusach w 1850 r. 80% dorosłych potrafiło czytać i pisać. Na Górnym 
Śląsku w tamtym czasie ten odsetek był zapewne niższy, ale i tak – jak na ówcze-
sne czasy – wysoki. Zob. R. Cameron, L. Nea l: Historia gospodarcza świata. 
Od paleolitu do czasów najnowszych. Przeł. H. Lisicka-Micha lska , M. K luź-
niak . Warszawa 2004, s. 238.
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maszyny wyciągowej mógł stosunkowo łatwo przystosować się do 
kierowania parowozem.

Poza grupą ściśle technicznych i inżynieryjnych zawodów admi-
nistracja kolei, tak jak każde inne biuro, potrzebowała kancelistów, 
sekretarzy i asystentów biurowych, rachmistrzów i księgowych. Tak-
że na kolei pruska racjonalność urzędowa znalazła swoje odbicie 
w stereotypicznej, wręcz pruskiej, pedanterii. Dyrekcje kolei w ce-
sarstwie zupełnie poważnie rozważały kwestię zakresu obowiązków 
pomocników biurowych (służby biurowej), które zostały bardzo 
skrupulatnie wyliczone: „1. Przynoszenie i wynoszenie materiałów 
i aktów pomiędzy wydziałami, urzędem, registraturą i kancelarią. 
2. Codzienne zamiatanie całego biura, wietrzenie pokojów i kory-
tarzy, przeprowadzenie obchodu przed rozpoczęciem i po zakoń-
czeniu służby. 3. Czyszczenie naczyń do picia i napełnianie tychże 
świeżą wodą na początku służby. 4. Czyszczenie sprzętu do pisania, 
wycieranie biurka, odkurzanie książek i akt, opróżnianie koszy na 
śmieci i wynoszenie śmieci do piwnicy. 5. Czyszczenie i napełnianie 
22 lamp biurowych, włączanie i wyłączanie ich w pokojach wyż-
szych urzędników oraz w korytarzach i na schodach. 6. Wymiana 
ręczników. [...] 8. Przynoszenie z poczty paczek i listów pięć razy 
dziennie”8.

Uważny czytelnik uśmiechnie się na myśl o jakimś ważnym dy-
rektorze kolejowym decydującym o myciu szklanek i wymianie ręcz-
ników. Warto też zwrócić uwagę na to, że instrukcje i obwieszczenia 
z czasów początku kolei w połowie XIX wieku, choć precyzyjne, nie 
były aż tak drobiazgowe, gdy idzie o sprawy nieistotne. Załatwiano 
to zazwyczaj po prostu przykazaniem posłuszeństwa zwierzchnikowi 
– „każdy urzędnik obowiązany jest co do dopełnienia powierzonych 
mu obowiązków, najbliższym zwierzchnikom swoim, wszyscy zaś 
Dyrekcji”9. Zakładano, że przełożony będzie wiedział najlepiej, ja-

8  Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wr.), Zespół akt Dyrek-
cja Kolei we Wrocławiu (dalej: KED Br), sygn. 162, k. 74–75: Diensttelegram, 
Hannover 25. Juni 1907.
9  Instrukcya dla tragarzy..., s. 1.
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kie polecenie w konkretnej sytuacji wydać. Wraz z rozwojem kolei 
rozwijała się też w najlepsze kolejowa biurokracja. W dość złożonej 
hierarchii urzędników spółki kolejowej teoretycznie każdy mógł się 
odwołać do zwierzchnika swojego zwierzchnika, jeśli uznał, że po-
lecenia mu wydane są niebezpieczne czy niezgodne z przepisami. 
Trudno mi powiedzieć, w jakim stopniu taki mechanizm okazywał 
się skuteczny i wykorzystywany. Była to jednak na pewno furtka 
w dość sztywnej strukturze kolei – urzędu.

Widać zatem, że praca w biurze kolejowym wymagała w większo-
ści tego samego, co w innym urzędzie – umiejętności posługiwania 
się kancelaryjnym pismem czy rachunkowością, znajomości urzę-
dowych procedur itp. Zdarzało się więc, że urzędnikiem kolejowym 
zostawał wojskowy – albo po ochotniczej rocznej służbie w wojsku10, 
albo wręcz po kilkunastu latach służby zawodowej. Taki był m.in. 
los Emila Grieschammera rodem z Przysieku (Wiesenburg) koło 
Torunia, który po dwunastu latach bycia zawodowym oficerem zo-
stał przyjęty do właśnie upaństwowionej Kolei Górnośląskiej, gdzie 
przez kolejnych jedenaście lat pracował jako naczelnik kilku górno-
śląskich stacji11. Umiejętności wyniesione z armii mogły przydać się 
w pracy na pruskiej kolei, która w czasach przed upaństwowieniem, 
a zwłaszcza potem, była wszak służbą mundurową. Nie przecenia-
jąc więc „przedkolejowego” doświadczenia pracowników śląskich 
przedsiębiorstw kolejowych, chciałbym jedynie zwrócić uwagę na 
ostrożność w wydawaniu prostych, jednoznacznych sądów i przeno-
szeniu opisu sytuacji w Galicji czy Kongresówce na ziemie prawego 
brzegu Przemszy. Na pruskim Śląsku, gdzie całkiem sporo było i ro-
botników przemysłowych, i urzędników, „nowy zawód” kolejarza 
miał łatwiejszy start niż w tych rejonach, gdzie maszyna parowa 
i urzędniczy dryl były rzadko spotykaną nowinką.

10  AP Wr., KED Br, sygn. 141, Personalvorschriften. Sammlung von Vorschrif-
ten für die Bearbeitung von Personalangelegenheit, k. 1–170.
11  Ponieważ Grieschammer zmarł dość młodo, informacje o nim zachowały się 
jedynie dzięki temu, że w latach trzydziestych XX w. niemiecka kolej pokrywała 
koszta pogrzebu wdowy po nim. 



26 Marcin jarząBeK

Do zawodu kolejarza można się było oczywiście przyuczyć już 
w czasie pracy. Ważnym miejscem nauki kolejowych fachów stały 
się w latach pięćdziesiątych warsztaty naprawy i konserwacji ma-
szyn – w Raciborzu i Katowicach (gdzie parę lat potem, w 1865 r. 
powstał też Zakład Budowy Maszyn). To tam można było rozpo-
cząć swoją kolejową karierę. Niemieckie słowo: „die Laufbahn” – 
dziś tłumaczone jako „kariera” – w odniesieniu do kolei XIX wieku 
oznaczało pracę na kolei połączoną ze zdobywaniem fachowego 
wykształcenia. Zwykłych pracowników kolei szkolono zazwyczaj 
około dziewięciu miesięcy12, lecz jeśli ktoś ubiegał się o stanowisko 
majstra czy inżyniera, wtedy dodatkowo przez dwa lata poznawał 
pracę w każdym oddziale: w ślusarni, kuźni, zakładzie formierskim, 
tokarni i modelarni. Dopiero potem mógł zająć się przydzielonym 
mu stanowiskiem13. 

By jednak zostać pracownikiem kolei, trzeba było przejść stosow-
ną drogę i przedstawić odpowiednie dokumenty. W tym właśnie sen-
sie zawód kolejarza był w XIX wieku zawodem nowoczesnym. Nie-
zależnie od stopniowej drogi przyuczania się do zawodu, aby zostać 
przyjętym do pracy jako kolejowy urzędnik, należało przedstawić: 
świadectwo chrztu, zaświadczenia ze szkół, książeczkę wojskową, 
oraz przejść pomyślnie badania u lekarza kolejowego14. Wszystkie 
umiejętności i cechy przyszłego pracownika musiały być pisemnie 
poświadczone, także jego lojalność wobec pracodawcy – tak, jak 

12  Mam tu na myśli pierwszych kilkanaście lat działania firm kolejowych. Po 
upaństwowieniu, a  zarazem rozbudowie w  drugiej połowie XIX w. pruskiego 
szkolnictwa powszechnego na obszarze rejencji opolskiej, praca na kolei wiązała 
się z dwu- trzyletnią nauką zawodu w odpowiednich szkołach, działających przy 
kolejowych warsztatach.
13  AP Wr., KED Br, sygn. 141, k. 165. 
14  AP Kat., Zespół akt Dyrekcja Kolei w Katowicach (dalej: KED Kz), sygn. 
33 (Emil Grieschammer), 62 (Paul Sponnagel) – obie te teczki osobowe pełne 
są tego typu dokumentacji. Obie dotyczą jednak urzędników średniego szcze-
bla i zawierają informacje głównie o latach siedemdziesiątych/osiemdziesiątych 
XIX w. Trzeba być więc ostrożnym w uogólnianiu tych wniosków w stosunku do 
pracowników fizycznych. 
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w latach czterdziestych wszyscy „funkcjonariusze” OKE czy OSE 
swoim podpisem zgadzali się służyć kolei wiernie i ze wszystkich 
swoich sił dbać o jej dobro, tak na początku lat osiemdziesiątych 
przyszły naczelnik stacji, Paul Sponnagel podpisywał druk „Służbo-
wej przysięgi”: „Ja...[Paul Sponnagel]... przysięgam Bogu wszech-
mogącemu i wczechwiednemu, że gdy zostanę ...[pole do wpisania 
stanowiska pracy – M.J.] na ...[pole do pisania nazwy – M.J.] Kolei, 
służył będę Jego Królewskiemu Majestatowi, Królowi Prus, mojemu 
Najłaskawszemu Panu wiernie i posłusznie, a wszystkie moje urzę-
dowe obowiązki dokładnie wypełnię, jak tylko zdołam podług mojej 
najlepszej wiedzy i sumienia, sumiennie przestrzegając prawa. Tak 
mi dopomóż Bóg, [Miejsce odręczny dopisek pracownika – M.J.], 
Amen” [podpis – M.J.]15. 

Takie wyznanie (zobowiązanie) to coś więcej niż „lojalność korpo-
racyjna”, której wymagały instrukcje dla pracowników z lat czterdzie-
stych. Teraz rzetelna praca w pruskiej biurokracji kolejowej wiązała 
się z pełną lojalnością i wiernością państwowej władzy, a ta wierność 
brała za świadka instancję ostateczną – Boga. Kolejarz nieuczciwy, 
leniwy czy nierzetelny nie tylko szkodził przedsiębiorstwu kolejo-
wemu, ale i swojej ojczyźnie, a na dodatek łamał dane Bogu słowo. 
Ciekawe jest to, że przedstawiony tekst był po prostu formularzem 
urzędowym, który podpisywał zapewne każdy kandydat na kolejowe 
stanowisko na Śląsku. A zatem nie był to jedynie przypadek wyjąt-
kowej wiernopoddańczej postawy Paula Sponnagla – odwołanie do 
wiernej służby władcy ziemskiemu i niebieskiemu było nadaniem 
pracy biurowej kolejarza (urzędnika) sankcji najwyższej, żelaznego 
uprawomocnienia.

 
Praca precyzyjna i bezpieczna
Nowoczesność zawodów kolejowych zasadzała się także na do-

kładnym „opisaniu pracy”. Ideałem przedsiębiorstwa tak precyzyjne-
go jak kolej, była sytuacja, w której każdy z pracowników dokładnie 
wiedział, co ma robić, a wszystkie kwestie problemowe wyjaśniane 

15  AP Kat., KED Kz, sygn. 62, k. 25.
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były za pomocą już funkcjonujących mechanizmów. A żeby tak być 
mogło, każde ważniejsze stanowisko pracy powinno być szczegó-
łowo opisane, a relacje między nimi racjonalnie ułożone16. Temu 
służyły właśnie kolejowe regulaminy dla pracowników, tzw. instruk-
cje. Każda z nich zawierała opis obowiązków wspólnych wszystkim 
pracownikom liniowym spółki, wyjątki z przepisów porządkowych 
dotyczących kolei oraz tę część, która dotyczy każdego stanowiska 
z osobna. Precyzowała ona, komu dany pracownik podlega, co robić 
powinien, co robić może, a co jest „pod karą zabronione”. Każdy 
powinien był taką instrukcję podpisać i zawsze nosić przy sobie.

Dokładność, z jaką opisano pracę na kolei, była dla mnie sporym 
zaskoczeniem. Jeśli bowiem weźmie się do ręki np. regulamin służ-
bowy dla maszynisty (Locomotivführer), to można niemal minuta 
po minucie spędzić z nim kolejowy dzień pracy17. Przychodzimy 
zatem co najmniej godzinę przed odjazdem pociągu do maszynow-
ni, meldujemy się mechanikowi (Maschinen-Meister) i sprawdza-
my dokładnie, czy lokomotywa jest w należytym stanie, a swoje 
obserwacje wpisujemy do odpowiedniej księgi raportów. Jeśli tego 
nie uczynimy, grozi nam kara, a poza tym regularne sporządzanie 
raportów – jak głosi instrukcja – jest obowiązkiem nałożonym 
z myślą o własnym bezpieczeństwie maszynisty. Gdy zabrzmi drugi 
dzwonek (5 min. przed odjazdem), stoimy już na parowozie i grze-
jemy parę pod kotłem. Ze sobą wzięliśmy właściwy zestaw części 
zamiennych i narzędzi: dwa rodzaje młotów, oliwiarka, kleszcze itp. 
Wraz z trzecim dzwonkiem pociąg rusza; teraz naszym zadaniem 
jest jednoczesne baczenie na trasę, pilnowanie pracy palacza, tem-

16  To kolejne podobieństwo kolei z pracą w górnośląskim przemyśle. Ważnym 
krokiem służącym unowocześnianiu pracy górników i poprawie ich losu było 
wprowadzanie „regulaminów służbowych”, pod wieloma względami podobnych 
zresztą do tych kolejowych. Zob.: S. Hosoda: Regulamin karny (1861) i  re-
gulamin pracy (1869) w  kopalniach Księstwa Pszczyńskiego. „Śląski Kwartalnik 
Historyczny ››Sobótka‹‹” 1992, R. 47, nr 3–4, s. 471–485.
17  Podobnego opisu dorobiły się też inne stanowiska, jednak los maszynisty 
wydał mi się najbardziej urzekający, dlatego wybrałem go tu jako exemplum ko-
lejowych zawodów.
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peratury kotła i pilne wypatrywanie informacji od nadkonduktora 
(Ober-Schaffner) i dróżników przy torach. Maszynista musi uważać, 
żeby nie przekroczyć dopuszczalnej prędkości – w dzień to 5–6 mil 
(ok. 38–45 km) na godzinę, a w nocy 4 mile (30 km)18 – inaczej 
bowiem czeka go kara. Powinien też zwolnić w przypadku mijania 
się z innym pociągiem (ruch kolejowy był prawostronny) lub jeśli 
na torach leży śnieg bądź też inna przeszkoda. W razie jakiejkolwiek 
awarii to on jest też odpowiedzialny za drobne naprawy. Jeśli jednak 
pogoda sprzyja, parowóz działa bez zastrzeżeń i podróż odbywa się 
bez przeszkód, stajemy na stacjach pośrednich lub tylko na wyraźne 
polecenie nadkonduktora. Wreszcie dojeżdżamy do stacji docelowej 
i odprowadzamy maszynę do lokomotywowni, znów zdając raport 
z jej stanu. Jeśli mechanik nie ma dla nas dalszych poleceń, nasza 
praca jest skończona. A jeżeli będziemy dbać o powierzony parowóz 
i zachowywać go w dobrym stanie, to po dłuższym czasie możemy 
liczyć nawet na całkiem pokaźną premię. 

Nowoczesność pracy na kolei polegała też na systemie ubezpie-
czeń socjalnych, które dla swoich pracowników wprowadzały towa-
rzystwa kolejowe. Oczywiście, nie były w tym zupełnie pionierskie, 
jednak wprowadzenie ubezpieczeń chorobowych, emerytalnych czy 
polis dla rodzin na wypadek śmierci w latach czterdziestych czy 
sześćdziesiątych XIX wieku nie było jeszcze powszechną praktyką. 
W cesarstwie niemieckim na poziomie państwowym wprowadzono 
je w latach osiemdziesiątych, w czym akurat Niemcy były prekurso-
rem na skalę europejską.

Co do ubezpieczeń socjalnych, to z pewnością już w latach czter-
dziestych na OSE i OKE działały kasy „wsparcia chorych towarzy-
stwa”, częściowo finansowane z kar, jakie spotykały pracowników 
za ich przewiny19. Natomiast Towarzystwo Kolei Wilhelma (WB) 

18  Instruction für die Lokomotivführer der Krakau–Oberschelsieschen Eisenbahn. 
Breslau 1847. To są prędkości ustalone urzędowo w latach czterdziestych. Wraz 
z rozwojem techniki kolejowej stopniowo dopuszczane były prędkości wyższe. 
Technika zwykle jednak wyprzedzała przepisy.
19  Instrykcye dla tragarzy... 



30 Marcin jarząBeK

przynajmniej od lat pięćdziesiątych posiadało zarówno kasę emery-
talną (Pensions-Kasse) oraz kasę chorych (Krankenkasse), jak i fundusz 
ubezpieczeń na życie (Sterbekasse – dosłownie: kasa śmierci). Każdy 
pracownik do 55. roku życia mógł, a każdy poniżej 45. roku mu-
siał do tych kas przynależeć, regularnie wpłacając niewielką kwotę. 
W przypadku Sterbekasse było to 5 srebrnych groszy miesięcznie 
w roku 1860. Regulamin – identycznie jak w przypadku regulami-
nów służbowych – przypominał, że punktualne i regularne opłaca-
nie składki leży w interesie samego członka kasy („Da es in einem 
interesse der Mitglieder liegt, die Beiträge punktlich zu leisten”20). 
W zamian za to rodzina pracownika po jego śmierci mogła liczyć 
na 50 lub 100 talarów, w zależności od tego, jaką „taryfę” ubez-
pieczeniową wybrał. Pracownik kolei mógł więc mieć poczucie, że 
dba nie tylko o własne zdrowie i własną starość, ale też troszczy się 
o rodzinę21. 

Dyscyplinowanie społeczne przez pracę
Po wielu wspominanych już dokumentach widać jednak, że kolej 

to nie tylko praca zapewniająca stałą pracę, prestiż społeczny i zabez-
pieczenie losów swoich i rodziny. Praca taka miała też silny aspekt 
„wychowawczy”, a więc dyscyplinujący w stosunku do pracownika. 

Pojęcie „dyscyplinowania społecznego” (Sozialdisziplinierung) 
wymyślili historycy, zajmujący się nowożytną historią społeczną, na 
opisanie zjawisk, które miały miejsce w Rzeszy zwłaszcza po wojnie 
trzydziestoletniej: pogłębiającej się kontroli państwa nad różnymi 
obszarami życia społecznego22. Celem dyscyplinowania była walka 

20  AP Kat., KED Kz, sygn. 27, Beamten in Krankenkasse der WB, k. 760.
21  I miał poniekąd rację, bo takie ubezpieczenie było wiążące dla pracodawcy 
niezależnie od waluty i struktury własności kolei. Akta osobowe właściciela re-
gulaminu raciborskiej Sterbekasse, Johanna Cipy, zachowały się tylko dlatego, że 
zmarł on na początku XX w. i wtedy – na podstawie przedstawionych dokumen-
tów i zaświadczeń sprzed ponad czterdziestu lat – wdowie wypłacono należną 
kwotę, a  cała sprawa doczekała się osobnego poszytu w urzędach Królewskiej 
Dyrekcji Kolei Żelaznej w Katowicach.
22  Zob.: A. Bues: Historia Niemiec XVI–XVIII wieku. Przeł. I. K ąkolewsk i. 
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z ludzkimi wadami i grzechami, które utrudniały budowę moralnego 
społecznego ładu – pijaństwem, rozwiązłością, lenistwem, rozrzut-
nością itp. Wydaje mi się, że tę kategorię bez większego uszczerbku 
na znaczeniu przenieść można w wiek XIX i opisać za jej pomocą 
działania, jakie podejmowano na Górnym Śląsku w różny sposób 
po wielokroć. Było tu bowiem bez liku społecznych zjawisk, które 
„cywilizowani Europejczycy” uznawali za niegodne ich rozwiniętego 
ładu społecznego i wymagające wykorzenienia takich elementów, 
jak: alkohol czy nieporządek i samowola.

Alkohol stanowił powszechną plagę wśród górnośląskich robot-
ników przez większą część wieku XIX. Masowy alkoholizm i walka 
z nim to zresztą zjawisko na wskroś europejskie – w tym samym 
czasie, gdy w Niemieckich Piekarach (dziś: Piekary Śląskie) tamtej-
szy proboszcz ks. Alojzy Fietzek propagował w latach czerdziestych 
ruch trzeźwościowy na całym Śląsku, to samo czynili u siebie księ-
ża Irlandii, Szkocji, Węgier czy Galicji23. Alkoholizm robotników 
uznawano jednak za szczególnie niebezpieczny, bo rodzący nędzę 
i występek – robotnicy żyli bowiem w większych grupach, a więc 
stanowili potencjalne zagrożenie dla społecznego ładu. „Gdy ludzie 
tylko raz na cztery tygodnie oglądali żywą gotówkę, w dniu wypłat 
dochodziło do różnych ekscesów. Ludzie upijali się, kupowali pro-
wiant bez ładu i planu, i jakże częsty był widok pijanego robotnika, 
leżącego w rowie obok szosy, śpiącego z trzymaną w jednej ręce 
długą kiełbasą, którą był wcześniej zakupił. Obok niego siedziałby 
dwa, trzy psy, które tylko czyhały na moment właściwy, by dobrać 
się do smakowitego kęsa.

Ten zwariowany wir wokół wypłaty toczył się zwykle od sobo-
ty do poniedziałkowego południa. Całą noc z soboty na niedzielę 
rozlegały się wokół wrzaski i ryki pijanych mężczyzn i jeszcze do-
nośniejszy jazgot upojonych alkoholem kobiet. Bijatyki z krwawym 

Warszawa 1998, s. 80, 108.
23  Zob.: J. K racik : W Galicji trzeźwiejącej, krwawej i pobożnej. Kraków 2008; 
J. Myszor : Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821–1914. 
Katowice 1991.
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epilogiem należały do najpopularniejszych atrakcji dnia wypłaty”24. 
Podobnych barwnych opisów pijaństwa u samego Antona Oskara 
Klaußmanna można by znaleźć jeszcze wiele. Cienia wątpliwości 
co do trzeźwości Górnoślązaków nie zostawiają też raporty Rudolfa 
Virchowa z 1847 roku czy Hugo Solgera z 1860 roku25. 

Tymczasem praca na kolei wymagała stanu „trzeźwości umysłu”; 
spożywanie alkoholu w pracy było zakazane i surowo karane – we-
dług przepisów z  lat czterdziestych – co najmniej bardzo wysoką 
grzywną, a nawet zwolnieniem. Podkreślają to zarówno przepisy 
ogólne, jak i instrukcje dla poszczególnych zawodów. Stwierdzano 
wręcz, że „każde choćby jednorazowe upojenie się pociąga za sobą 
niechybne wydalenie ze służby”26. Alkohol był problemem zbyt du-
żym, a kolej przedsięwzięciem zbyt poważnym, by można sobie było 
pozwolić na jakąkolwiek pobłażliwość w tym względzie. 

Trudno jednoznacznie orzec, czy poradzono sobie ze skłonno-
ścią pracowników kolei do alkoholu. Rzeczywiście, konsekwentna 
wieloletnia akcja „dyscyplinująca” prowadzona wśród Górnośląza-
ków przez Kościół i państwo zaczęła przynosić z czasem wymierne 
efekty27. To m.in. one stały się częścią „śląskiego etosu pracy”. Jed-
nakże, co do pełnego sukcesu akcji dyscyplinujących mam poważne 
wątpliwości. Z górą pół wieku po wprowadzeniu bardzo surowych 
przepisów instrukcji kolejowych w „Nowinach Raciborskich” moż-
na było przeczytać: „Celem utrudnienia personelowi kolejowemu 
używania alkoholu wydał minister kolei żelaznych Budde rozpo-
rządzenie, które między innemi przepisuje: Przynoszenie ze sobą 
do służby wódki i podobnych napoi zabrania się wszystkim pod 
groźbą kary; pozostawia się uznaniu dyrekcji na wyjątki w pewnych 
przypadkach. Położonym wzdłuż drogi żelaznej wyszynkom nie wol-

24  A.O. K laußmann: Górny Śląsk przed laty. Katowice 1996, s. 127.
25  H. Solger : Der Kreis Beuthen in Oberschelsien mit besonderer Berücktischti-
gung der duch Bergbau Hüttenbetrieb in ihm herforgerufenden eigenthümilchern 
Arbeiter- und Gemeinde-Verhältnisse. Breslau 1860.
26  Instrukcye dla strażników..., s. 16.
27  Zob.: Historia Śląska. Red. M. Czapl ińsk i. Wrocław 2002, s. 356.
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no mieć wódki na składzie; restauratorom dworcowym nie wolno 
sprzedawać urzędnikom wódki na miarki, przynoszone przez nich 
z domu [sic!, podkr. – M.J.]; natomiast są obowiązani sprzedawać 
po tanich cenach urzędnikom napoje bezalkoholiczne. Zaleca się 
także powszechne zaprowadzenie maszynek do kawy i aparatów do 
wody selterskiej, urządzenie na stacyach więcej pomp”28.

Jakaż ciekawa i przemyślna musiała być gra, którą toczyli koleja-
rze z ograniczającymi ich decyzjami urzędników, przynosząc własne 
„miarki”, i ile różnych rozwiązań musiano przewidzieć, aby kolejarz 
nie napił się alkoholu, lecz kawy lub „zeltra”29! Widać zresztą, że 
dyscyplinujący ustępowali stopniowo pola – dawniej za styczność 
z alkoholem w pracy bezwarunkowo zwalniano, a tu otwiera się już 
oficjalnie furtkę „wyjątkom”.

Zresztą, w nakazach, które służyć miały społecznemu dyscypli-
nowaniu kolejarzy, nie chodziło jedynie o ograniczenie spożycia al-
koholu. Do obowiązków kolejarza zaliczano: „moralność, trzeźwość, 
porządek, przyzwoite zachowanie się, zgodność, niemniej grzeczność 
i uprzejmość we wszystkich stycznościach z Publicznością, ze wzglę-
du tego zabronionem też jest Urzędnikom palenie tytoniu w czasie 
czynności służbowych”30. Wszystkie wymagania są tu zrozumiałe 
– dyscyplinowanie ma w końcu wymiar przede wszystkim swoistej 
„moralności publicznej”. Zastanawiać może jedynie ów zakaz pa-
lenia tytoniu przez pracowników. Najwidoczniej palenie w czyimś 
towarzystwie uznawano za zachowanie niegrzeczne, które niektórych 
klientów może urazić. Co ciekawe, nie natrafiłem na jakąkolwiek 
informację o zakazie palenia dla pasażerów, a wręcz przeciwnie – 
Josepha von Eichendorffa poruszył wszak najbardziej widok kobiety 
w pociągu zaciągającej się dymem cygara. Podobnie jak w Wielkiej 

28  „Nowiny Raciborskie”, 2 III 1905, Cyt. za: G. Wawroczny: Kolej górnoślą-
ska w depeszach „Nowin Raciborskich” z lat 1905–1906. W: 150 lat kolei w Ryb-
niku. Red. B. K loch, A. Grabiec , D. Kel ler. „Zeszyty Rybnickie 5”. Rybnik 
2007, s. 62.
29  Zelter, woda zelterska = woda sodowa.
30  Instrukcye dla tragarzy..., s. 1. 
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Brytanii dym tytoniowy (w wyższych klasach) i przeżuwacze tytoniu 
(w niższych) to towarzysze podróży zapewne wielu poruszających 
się po Górnym Śląsku31. 

Do elementów dyscyplinujących zaliczyłbym także sam wymóg 
punktualności, terminowości i solidnego wypełniania postanowień 
przepisów. Każde zaniechanie czy opóźnienie miało spotkać się 
z karą. Praca na kolei, podobnie jak praca w urzędzie lub zakładzie 
przemysłowym, miała przysłużyć się zatem tworzeniu z ludzi poten-
cjalnie krnąbrnych, lekkomyślnych i pijanych – obowiązkowych, 
moralnych i wiernych obywateli. Śląski etos pracy, także etos pracy 
na kolei, powstał dzięki precyzyjnym regułom, normom i karom 
pruskiego prawa i rozwijającego się kapitalizmu.

Kobieta kolejarz
Na koniec, w formie swoistego post scriptum, należy wspomnieć 

jeszcze kilka słów o pracy kobiet na kolei na XIX-wiecznym Śląsku. 
Jest to kwestia, której próżno szukać w syntezach historii śląskiego 
kolejnictwa. Ponad wszelką wątpliwość można jednak powiedzieć je-
dynie, że kobiety na kolei w owym czasie pracowały. Reszta to raczej 
przypuszczenia oparte na nielicznie zachowanych źródłach. Kobiety 
do lat siedemdzisiątych XIX wieku pracowały nawet w kopalniach 
„na dole”, nie mówiąc już o pracy przy „ciskaniu wózków” czy płu-
kaniu węgla, którą – podobnie jak dzieci – wykonywały bardzo 
często, zwłaszcza w miejscach, gdzie brakowało rąk do pracy. Dlatego 
też jest bardzo prawdopodobne, że mogły pracować także na kolei. 
Świadectwem tego jest sposób, w jaki sformułowany był regulamin 
raciborskiej Sterbekasse z 1860 roku, o którym już wspominałem. 
Wyraźnie uwzględnia się w nim także sytuację, w której to kobieta 
– funkcjonariusz kolejowy zostaje członkiem kasy (zauważony zo-
staje choćby żeński rodzajnik w miejscu przeznaczonym na podpis 
członka lub członkini kasy); przepisy regulaminu dokładnie jednak 

31  Zob.: M. Freeman: Railways and the Victorian Imagination. New Haven–
London 1999, s. 174; J. Eichendor f f : Erlebtes / Niegdyś przeżyłem. Edycja dwu-
języczna. Red. W. Kunick i. Kraków 2007, s. 75.
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precyzują, że może mieć to miejsce w przypadku kobiety do 45. roku 
życia (dla mężczyzn ta granica wynosiła 55 lat), która przedstawiła 
także odpowiednie świadectwo zdrowia32.

Ustawowe ramy dla pracy kobiet dała w Prusach ustawa z 22 
grudnia 1872 roku, która ograniczyła pracę kobiet w zawodach 
najbardziej szkodliwych. Nadal jednak sporo zawodów kolejo-
wych wykonywanych było przez kobiety – w źródłach doszukałem 
się sprzedawczyni rozkładów jazdy, telegrafistki i osoby nadającej 
paczki („Stellung in Fahrkarten-, Gepäckabfertigungs- und Bahn-
telegraphendienst”)33. Dopiero w 1898 roku Ministerstwo Pracy 
precyzowało w odpowiedzi na wątpliwości pruskich dyrekcji kolei, 
że w przypadku przyjęcia kobiety do pracy na kolei, „w rachubę 
wchodzą jedynie niezamężne kobiety” („unterheirethete wiebliche 
Personen”34) „lub bezdzietne wdowy w wieku od 20 do 30 lat, które 
udowodnią dobre moralne prowadzenie się i wystarczające wykształ-
cenie”35. 

Trudno zatem na podstawie tych urywków odpowiedzieć na py-
tania o miejsce kobiet w XIX-wiecznej kolei. Temu zapewne warto 
byłoby poświęcić osobne dociekania, oparte nie tylko na aktach 
urzędowych, ale i materiałach ikonograficznych, może także wspo-
mnieniach. Tu mogę jedynie pokusić się o postawienie ostrożnej tezy, 
że wraz z upływem lat wieku pary i elektryczności pracę kobiet unor-
mowano i w jakiś sposób starano się ograniczać. To także uznawano 
bowiem w XIX wieku za krok ku społeczeństwu zmodernizowanemu 
i uporządkowanemu.

32  AP Kat., KED Kz., sygn. 27, k. 578–579.
33  AP Wr., KED Br, sygn. 158, k. 48.
34  Dosłownie: niezamężne kobiece osoby. Żargon urzędowy nie uwzględnia 
kategorii płci.
35  AP Wr., KED Br, sygn. 158, k. 51.
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Bogusław Tracz

Współzawodnictwo pracy na obszarze górnośląskiej konur
bacji przemysłowej jako przykład stalinizacji kultury pracy 

i adaptacji wzorców sowieckich

Choć ludzie od zarania dziejów rywalizują z  sobą w przeróż-
nych sferach aktywności człowieka, również w pracy zawodowej, 
to zinstytucjonalizowane współzawodnictwo pracy w  tej postaci, 
w jakiej pojawiło się na ziemiach polskich po II wojnie światowej, 
bez wątpienia było wynalazkiem sowieckim i skutkiem praktycznej 
realizacji postulatów doktryny marksizmu-leninizmu w życiu co-
dziennym. Praca zajmowała jedną z centralnych pozycji w ideolo-
gii komunistycznej, zarówno w kontekście twórczym, jak i wycho-
wawczym oraz moralnym. Daremnie szukać by jednak idei współ-
zawodnictwa socjalistycznego u twórców „socjalizmu naukowego” 
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Wierzyli, że w komunistycznej 
utopii proces produkcji stanie się dziełem swobodnie zrzeszonych 
ludzi, którzy świadomie będą kształtować stosunki między sobą, 
bez konieczności – ich zdaniem – niezdrowej, „burżuazyjnej” kon-
kurencji. W twórczości klasyków pojawia się natomiast teoria pracy 
jako czynności decydującej o życiu i działalności człowieka, czyn-
ności będącej jednocześnie celem i źródłem jego człowieczeństwa1. 
Przejęcie władzy w Rosji przez partię bolszewicką dało możliwość 
zastosowania w praktyce koncepcji, w której docelowo zakładano 
stworzenie idealnego, bezklasowego społeczeństwa. Cel ów po-
stanowiono osiągnąć przez praktyczny woluntaryzm polityczny 
i  totalny nacisk partii rządzącej na wszystkie sfery życia społecz-
nego, w  skali dotychczas niespotykanej. W przekonaniu teorety-
ków i twórców państwa sowieckiego „skok do królestwa wolności” 
miał dokonać się dzięki modyfikacji, deformacji bądź całkowitemu 

1  Zob. F. Engels: Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy. W: Idem. Dia-
lektyka przyrody. Przeł. T. Zabłudowsk i. Warszawa 1952; K. Mark s: Kapitał. 
Warszawa 1951, passim.
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zniesieniu procesów i zjawisk właściwych współczesnym społeczeń-
stwom i doprowadzić do powstania nieznanej dotąd formy społe-
czeństwa i państwa. Konkurencję miała w nim zastąpić nowa, szcze-
gólna forma współzawodnictwa – współzawodnictwo socjalistyczne2.

Wprowadzano je stopniowo, począwszy od tzw. subotników – 
darmowej, ponadnormatywnej pracy w soboty, które zapoczątko-
wano na apel Lenina w kwietniu 1919 roku. W 1920 roku wprowa-
dzono cykliczne subotniki ogólnorosyjskie. Początkowo teoretycznie 
dobrowolne, z czasem stały się obowiązkowe. W 1927 roku w ko-
palniach na Uralu zainicjowano tzw. współzawodnictwo brygad 
szturmowych, których celem była intensyfikacja wydobycia. Zyski 
przeznaczono na przyśpieszenie industrializacji. Efekty były jednak 
wciąż dalekie od pożądanych3. Wraz z realizacją kolejnych planów 
gospodarczych dążono do maksymalizacji zysków i  podniesienia 
wydajności. Kluczem do gospodarczego sukcesu – obok coraz sku-
teczniejszego terroru – miało być propagowanie idei socjalistyczne-
go współzawodnictwa pracy. Od tej chwili poszczególne fabryki, 
zespoły i brygady robotników miały rywalizować z  sobą o  lepszy 
wynik końcowy. Największy nacisk położono na ustanawianie ko-
lejnych rekordów produkcji, zwłaszcza pod koniec miesiąca, kwar-
tału i roku, gdy podsumowywano wykonanie założonych planów. 
W styczniu 1929 roku sowieckie przedsiębiorstwa górnicze i zjed-
noczenia węglowe podpisały zobowiązania do współzawodnictwa 
i przekraczania norm. Oficjalnie wyścig pracy zapoczątkowany zo-

2  W marcu 1918 r. twórca państwa bolszewickiego napisał: „Konkurencja jest 
szczególną formą współzawodnictwa, która jest właściwa społeczeństwu kapi-
talistycznemu i polega na walce poszczególnych wytwórców o kawałek chleba 
i o wpływy, o miejsce na rynku. Zniesienie konkurencji jako walki związanej je-
dynie z rynkiem wytwórców nie oznacza bynajmniej zniesienia współzawodnic-
twa – przeciwnie, właśnie zniesienie produkcji towarowej i kapitalizmu otworzy 
drogę możliwości zorganizowania współzawodnictwa w  jego formach nie be-
stialskich, lecz ludzkich”. W. Lenin: Najbliższe zadania władzy radzieckiej. W: 
W. Lenin, J. Sta l in: O współzawodnictwie pracy. Warszawa 1951, s. 21. 
3  M. Hel ler, A. Niek ricz: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. 
T. 1. Wrocław 1989, s. 181–183.
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stał w marcu 1929 roku, kiedy opublikowano apel leningradzkich 
robotników, którzy domagali się wprowadzenia „powszechnego so-
cjalistycznego współzawodnictwa”4. Złowieszczo i groźnie brzmią 
słowa Stalina, który sięgnął po pióro i w przedmowie do książki 
E. Mikuliny Współzawodnictwo mas napisał: „Współzawodnictwo 
socjalistyczne jest wyrazem rzeczowej, rewolucyjnej samokryty-
ki mas, opierającej się o twórczą inicjatywę milionów ludzi pracy. 
Każdy, kto krępuje świadomie czy nieświadomie tę samokrytykę 
i twórczą inicjatywę mas, winien być odrzucony precz z drogi, jako 
hamulec w naszej wielkiej sprawie”5. Rywalizacja zawodowa urosła 
do sprawy wagi państwowej, a  jej bojkot mógł być od tej chwili 
uznany za zbrodnię zdrady stanu. W grudniu 1929 roku odbył się 
Zjazd Przodowników Pracy, którego uczestnicy wezwali do wyko-
nania zaplanowanej pięciolatki w cztery lata. Obowiązującym ha-
słem stało się „pięć przez cztery”. Jednak i tego było za mało, skoro 
Stalin oświadczył, że najważniejsze jest tempo i 4 lutego 1931 roku 
ogłosił, że należy wykonać pięciolatkę, przynajmniej w decydują-
cych gałęziach przemysłu, w ciągu trzech lat6.

Zwiększenie rentowności stworzonego przez bolszewików sys-
temu gospodarczego miało nastąpić nie tylko przez podniesienie 
wydajności pracy, ale także przez obniżenie kosztów produkcji. 
W  tym kontekście najtańszą i  najbardziej dochodową kategorię 
robotników stanowili więźniowie. W  1928 roku były więzień, 
a  wówczas już funkcjonariusz policji politycznej OGPU, Nafta-
lij Frenkel7, zdołał zainteresować swoich przełożonych projektem 

4  D.R. Marples: Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu. Przeł. I. Scha-
rock . Wrocław 2006, s. 133.
5  Tekst przedmowy opublikowała również moskiewska „Prawda” 22 maja 
1929 r.; J. Sta l in: Współzawodnictwo i  entuzjazm pracy mas. Przedmowa do 
książki E Mikuliny „Współzawodnictwo mas”. W: W. Lenin, J. Sta l in: O współ-
zawodnictwie pracy..., s. 71–72. 
6  M. Hel ler, A. Niek ricz: Utopia..., s. 183.
7  Frenkel Naftalij (1883–1960) – do połowy lat dwudziesych XX w. pracował 
jako agent handlowy. Aresztowany w 1924 r. został skazany na dziesięć lat obozu 
poprawczego za szalbierstwo środkami państwowymi. Trzy lata później uwolnio-
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zwiększenia wydajności pracy przymusowej za sprawą ścisłego uza-
leżnienia wielkości racji żywnościowej otrzymywanej przez więźnia 
od normy roboczej, jaką wykonywał. Sformułowana na podstawie 
tej koncepcji „zasada trzech kotłów” stanowiła od początku lat 
trzydziestych główny mechanizm motywacyjny systemu peniten-
cjarnego w ZSRS. Więźniowie byli bezlitośnie wykorzystywani na 
wszystkich budowach socjalizmu, a więzienia i łagry stanowiły re-
zerwuar taniej i w pełni dyspozycyjnej siły roboczej8. Również za 
drutami obozów adaptowano „socjalistyczne współzawodnictwo 
pracy” i wprowadzono kult udarników – więźniów, którym uda-
ło się przekroczyć normę. Z tej racji otrzymywali oni dodatkowe 
jedzenie i cieszyli się różnymi przywilejami, niedostępnymi dla po-
zostałych. Istniały obozy, gdzie więźniowie-przodownicy jedli przy 
osobnych stołach. Najlepsi mieli szansę nawet na przedterminowe 
zwolnienie, a za każde trzy dni pracy ze stuprocentowym wykona-
niem normy przysługiwało skrócenie wyroku o jeden dzień9.

Latem 1931 roku Stalin zdecydował, aby deprecjonowana do-
tąd przez marksistowskich koryfeuszy „międzyludzka nierówność” 
stała się socjalistyczną cnotą. W  przemyśle została wprowadzona 
nowa siatka płac. Od tej chwili opłata za pracę uzależniona została 
od kategorii zatrudnienia, a co ważniejsze – od wydajności. Oprócz 
czysto materialnych bodźców, wyróżniających się robotników po-
stanowiono również honorować niematerialnie. Mnożyły się orde-
ry i honorowe tytuły: „przodownika pracy”, „zasłużonego pracow-
nika”, „najlepszego brygadzisty” itp. Odznaczeni otrzymali szansę 
na awans, specjalne przydziały żywności i możliwość korzystania 
z dóbr niedostępnych dla tych, którym nie udało się wyróżnić. Przy 

ny i przyjęty do pracy w OGPU. W latach 1931–1937 nadzorował priorytetowe 
budowy OGPU/NKWD m.in. Kanału Białomorskiego i Kolei Bajkalsko-Amur-
skiej. W 1940 r. został szefem Głównego Zarządu Obozów Budownictwa Kole-
jowego. W 1943 r. otrzymał awans na generała-lejtnanta służby kwatermistrzow-
sko-transportowej NKWD. Trzykrotnie odznaczony Orderem Lenina. 
8  Z. Zblewsk i: Związek Radziecki. Stalinowska tyrania. W: Historia politycz-
na świata XX wieku 1901–1945. Red. M. Bankowicz . Kraków 2004, s. 357. 
9  A. Applebaum: Gułag. Przeł. J. Urbańsk i. Warszawa 2005, s. 88.
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fabrykach i  na robotniczych osiedlach powstały specjalne sklepy 
i stołówki przeznaczone dla kierownictwa i awansowanych robot-
ników. Tempo pracy miało zostać zwiększone, więc jeszcze bardziej 
podwyższono normy10.

W  maju 1931 roku ogłoszono rozpoczęcie przygotowań do 
drugiej pięciolatki, która oficjalnie ruszyła w 1933 roku. Z uporem 
propagowano nowe wzorce osobowe, a praca miała służyć zarówno 
wychowaniu obywateli, jak i  reedukacji więźniów. Jako wzorco-
wy przykład „reedukacji przez pracę” podawano budowę Kanału 
Białomorskiego, w  czasie której organizowano „szturmy pracy”. 
W kwietniu 1933 roku zorganizowano dwudniowy „szturm pra-
cy”, kiedy 30 tys. robotników przez czterdzieści osiem godzin ani 
na chwilę nie opuściło swych stanowisk pracy11. Na początku 1935 
roku w przemyśle lotniczym narodził się ruch tzw. otliczników12 
– wzorowych robotników, znacznie przekraczających wyznaczone 
planem normy produkcyjne i  wytwarzających jednocześnie pro-
dukty najwyższej jakości13.

Ruch otliczników był preludium do zmasowanej akcji propa-
gandowej w przemyśle wydobywczym i ciężkim, którą zaplanowa-
no na drugą połowę 1935 roku. Według oficjalnej wersji wydarzeń 
w nocy z 30 na 31 sierpnia 1935 roku14 górnik z kopalni „Centrala-
ja-Irmino” w miejscowości Kadijewka na terenie Donieckiego Za-
głębia Węglowego trzydziestoletni Aleksiej Grigorjewicz Stachanow 
zdołał w ciągu jednej zmiany wydobyć ponad 102 tony węgla, co 
oznaczało przekroczenie obowiązujących norm o 1475%. Norma 
wynosiła wówczas 7 ton węgla w ciągu jednej zmiany15. Stachanow 

10  M. Hel ler, A. Niek ricz: Utopia..., s. 184–185.
11  A. Applebaum: Gułag..., s. 230.
12  ОТЛИЧНИК (ros.) – prymus, przodujący w jakiejś dziedzinie. 
13  D.R. Marples: Historia ZSRR..., s. 136.
14  Można spotkać opracowania, gdzie występuje data 31 sierpnia lub 1 wrze-
śnia, jako dzień ustanowienia rekordu wydobycia przez Stachanowa. 
15  J. Smaga: Rosja w 20 stuleciu. Kraków 2002, s. 14; Idem: Stachanow Alek-
siej Grigorjewicz. W: G. Prze binda, J. Smaga: Kto jest kim w Rosji po 1917 
roku. Kraków 2000, s. 263–264. 
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urósł do rangi socjalistycznego herosa, który nadludzkim wysiłkiem 
przekracza zadania wytyczone przez partię. Stał się, podobnie jak 
w powojennej Polsce Wincenty Pstrowski czy w NRD Adolf Hen-
necke, ikoną współzawodnictwa pracy. Propaganda do tego stopnia 
nagłośniła wyczyny Stachanowa, że jego sława przekroczyła granice 
ZSRS. W grudniu 1935 roku jego portret ozdobił okładkę jednego 
z najbardziej opiniotwórczych amerykańskich czasopism tygodni-
ka „Time”16. Dopiero w latach osiemdziesiątych ujawniono, że na 
sukces Stachanowa pracowało jeszcze 2 pomocników.

W  listopadzie 1935 roku Stalin, jakby nie zważając na realia 
makabrycznej codzienności, stwierdził: „Podstawą ruchu stacha-
nowskiego była przede wszystkim gruntowna poprawa materialne-
go położenia robotników. Życie stało się lepsze, towarzysze. Życie 
stało się weselsze. A gdy życie jest wesołe, to i praca idzie dobrze. 
Stąd wysokie normy wydajności. Stąd bohaterowie i bohaterki pra-
cy. W tym przede wszystkim tkwi źródło ruchu stachanowskiego. 
Gdyby u nas panował kryzys, gdyby u nas istniało bezrobocie – 
plaga klasy robotniczej, gdyby żyło nam się źle, ciężko, niewesoło, 
wówczas nie mielibyśmy żadnego ruchu stachanowskiego”17. Wolę 
przywódcy stanowiło, by wyczyn Stachanowa był naśladowany ma-
sowo. 

Wiosną 1936 roku inny górnik z Donbasu Nikita Izotov miał 
wyrąbać 240 ton. Również w tym wypadku, w okresie pierestrojki 
wyszła na jaw długo skrywana prawda, że te nieludzkie wyczyny 
były w rezultacie dziełem całej brygady. Dwa lata wcześniej, latem 
1934 roku, ogłoszono, że traktorzystka Angelina Pasza stanęła na 
czele pierwszej traktorowej brygady kobiecej i  zdobyła pierwsze 
miejsce we Wszechzwiązkowym Współzawodnictwie Brygad Trak-
torowych. Swój sukces osiągnąć miała dzięki wprowadzeniu orki 

16  „Time”, 16 grudnia 1935, nr 25 (okładka). Tam również zob. artykuł Heroes 
of Labor.
17  J. Sta l in: Przemówienie na pierwszej wszechzwiązkowej naradzie stachanow-
ców 17 listopada 1935 r. W: Idem: Zagadnienia leninizmu. Warszawa 1949, 
s. 496.
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nocnej i tankowaniu na polu, bezpośrednio z przyczepy-cysterny. 
Z kolei Aleksander Busygin miał zainicjować rywalizację pracow-
ników przemysłu samochodowego. Ukraiński kolejarz Piotr Kry-
wonos został przodownikiem kolei żelaznej, a Maria Winogrado-
wa rzuciła wyzwanie stachanowcom w przemyśle włókienniczym 
i lekkim. Zdjęcia przodowników pracy trafiały na pierwsze strony 
gazet, renomowani artyści malowali ich portrety, które niesiono na 
pochodach i prezentowano na uroczystych akademiach. Nawet po-
ciągi ozdabiano ich wizerunkami. Warunek był tylko jeden – por-
tret przodownika nie mógł być większy ani bardziej widoczny od 
portretu Stalina. Herosi pracy mieli stanowić wzór do naśladowa-
nia. W 1938 roku idea socjalistycznego współzawodnictwa pracy 
znalazła się w słynnym Krótkim kursie WKP(b) – książce pełniącej 
przez następne lata funkcję „komunistycznej ewangelii”18.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej i  towarzysząca wojnie 
prawie całkowita reorientacja sowieckiej produkcji przemysłowej 
na potrzeby walczącej armii stanowiły, przynajmniej teoretycznie, 
koniec najintensywniejszej i  najbardziej spektakularnej fazy kre-
acji i  promocji ruchu socjalistycznego współzawodnictwa pracy 
w ZSRS19. Większość stachanowców została zmobilizowana i wy-
słana na front. Ich miejsce zajęły kobiety, pracownicy młodociani 
i oczywiście więźniowie, którzy jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu 
po wojnie stanowili podstawę sowieckiego przemysłu wydobywcze-
go i ciężkiego. Promowano wówczas przekraczanie norm w prze-
myśle wydobywczym i ciężkim przez kobiety, które miały z powo-
dzeniem zastępować walczących w tym czasie mężów i braci. Lan-
sowano przekraczanie norm według zasady: „dwie zmiany w ciągu 
jednej” i ruch tzw. tysiączników, czyli pracowników, którym udało 

18  Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. 
Warszawa 1954, s. 336–337.
19  Do tezy tej skłania się w  swoim opracowaniu Lewis H. Siegelbaum, dla 
którego wybuch wojny niemiecko-sowieckiej stanowi terminus post quem ruchu 
stachanowskiego. Zob. L.H. Siegelbaum: Stakhanovism and the Politics of Pro-
ductivity in the USSR 1935–1941. Cambridge 1990. 
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się przekroczyć 1000% normy. Wzorce te lansowano również po 
zakończeniu działań wojennych, w okresie zimnowojennego kursu 
na zbrojenia i budowę sowieckiego potencjału militarnego na prze-
łomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.

Współzawodnictwo pracy dotarło do krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej wraz z Armią Czerwoną. Już w pierwszych mie-
siącach 1945 roku na obszarze objętym administracją Rządu Tym-
czasowego liczyły się w zasadzie trzy ośrodki przemysłowe – Łódź, 
Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Zniszczona Warszawa nie od-
grywała w sensie potencjału przemysłowego większej roli. Łódź oraz 
zunifikowany administracyjnie obszar Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego były pierwszymi ośrodkami na przemysłowej mapie 
kraju, w których od razu zaczęto eksperymentować z przeszczepia-
niem wzorców sowieckich. W  propagowanie współzawodnictwa 
pracy zaangażowała się przede wszystkim Polska Partia Robotni-
cza (PPR) i  zależny od niej Związek Walki Młodych (ZWM)20. 
Pierwszym apelem o  podjęcie współzawodnictwa na terenie wo-
jewództwa śląskiego21 był List do górników Zagłębia Dąbrowskie-
go, opublikowany 15 maja 1945 roku w „Trybunie Robotniczej” 
– katowickim dzienniku należącym do PPR, w  którym górnik 
kopalni „Grodziec” w Grodźcu22 Józef Zając wykazał zatroskanie, 

20  Nieprzekonywająco brzmi teza Henryka Słabka, który twierdzi: „Ruch 
współzawodnictwa po wojnie miał tę cechę szczególną, że przez ówczesne wła-
dze nie był sterowany, ani – co mniej pewne – choćby inspirowany. [...] Nie 
było więc nic zaskakującego w  tym, że przynajmniej od połowy 1947 r. rów-
nież wojewódzkie instancje PPR nie śpieszyły się do organizowania czy choćby 
propagowania współzawodnictwa”. Podobnież za kontrowersyjne można uznać 
stwierdzenia tego autora o rzekomej „spontaniczności, autentyczności i żywioło-
wości” współzawodnictwa pracy w latach 1945–1947. H. Słabek : O społecznej 
historii Polski 1945–1989. Warszawa 2009, s. 266. 
21  Zwanego również województwem śląsko-dąbrowskim. O problemach ter-
minologicznych zob. M. Fic : Województwo „śląsko-dąbrowskie” czy wojewódz-
two śląskie. W: Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych. Red. 
A. Dziurok, R. Kaczmarek . Katowice 2007, s. 87–90.
22  Obecnie dzielnica Będzina. 
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że Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w  miesiącu 
kwietniu nie wykonało założonego planu. „Towarzysze Górnicy – 
pisał – my musimy jak najprędzej zmazać tę plamę z oblicza na-
szego Czerwonego Zagłębia. Musimy zmobilizować wszystkie siły, 
aby z tego szarego końca wyjść na pierwsze miejsce. Niech każdy 
górnik, ładowacz i inny robotnik kopalni przejmie osobistą odpo-
wiedzialność na swoim filarze, chodniku lub innym odcinku pracy, 
stara się sam zorganizować pracę, dba o porządek i dyscyplinę pracy 
i naradza się ze swymi towarzyszami, jak lepiej pracę zorganizować, 
aby zwiększyć wydobycie i wydajność”23. Apel pozostał jednak bez 
echa. Nie odpowiedzieli nań ani górnicy Zagłębia Dąbrowskiego, 
ani tym bardziej ich koledzy po drugiej stronie Przemszy i Bryni-
cy24. W  kopalni „Silesia” udało się podnieść produkcję zaledwie 
o 2%, a wyścig pracy w górnośląskich kopalniach napotkał opo-
ry na skutek braku możliwości wypłacania odpowiednich premii 
pieniężnych lub nawet ich ekwiwalentów w  postaci papierosów. 
Mimo że idea nie znalazła wielu naśladowców, nie poddawano się 
w  coraz silniejszym jej lansowaniu. W  połowie 1945 roku swój 
udział w  organizacji ruchu współzawodnictwa zintensyfikowała 
PPR. W czerwcu 1945 roku Zarząd Główny Centralnego Związku 
Zawodowego Metalowców zainicjował współzawodnictwo o  tzw. 
przechodni Sztandar Pracy. W trzecim kwartale 1945 roku zdobyła 
go Huta Baildon z Katowic, a w czwartym Huta Florian ze Świę-
tochłowic. Rywalizacja nabierała tempa. Lansowano wyścig zarów-
no pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej branży, jak i zakładami 
diametralnie różniącymi się w  metodach pracy. Ponieważ wciąż 
daleko było do takiej „popularności” współzawodnictwa pracy jak 
w Związku Sowieckim, postawiono na zmasowane uderzenie pro-

23  „Trybuna Robotnicza”, 15 V 1945, nr 80; H. Wi lk : Kto wyrąbie więcej ode 
mnie? Współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947–1955. Warsza-
wa 2011, s. 49.
24  Wzdłuż rzek przebiegała historyczna granica między Górnym Śląskiem a Za-
głębiem Dąbrowskim. W okresie zaborów granica pomiędzy Prusami (Niemca-
mi) a Rosją. 
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pagandowe. W gazetach codziennych, zwłaszcza w tych tytułach, 
które kontrolowała już komunistyczna PPR, publikowano reporta-
że ze współzawodniczących zakładów, wywiady oraz zdjęcia najlep-
szych robotników25. 

W połowie stycznia 1946 roku ogłoszono na łamach prasy in-
formację o rozpoczęcie wyścigu pracy pomiędzy górnikami i kole-
jarzami. Rywalizacja miała polegać na karkołomnym porównywa-
niu wydobycia i załadunku węgla przez kopalnie z ilością podsta-
wionych i po załadowaniu odprawionych przez kolejarzy wagonów 
z węglem26. Prezentowani w tym czasie na łamach prasy przodu-
jący górnicy byli w  większości pracownikami niewyróżniającymi 
się jakimiś specjalnymi predyspozycjami fizycznymi, jak np. trzy-
dziestosiedmioletni pracownik kopalni „Wanda-Lech” w Nowym 
Bytomiu27, o którym pisano, że „nie oznacza się on specjalnie sil-
ną budową ciała, jest średniego wzrostu, kościsty, o ostrych rysach 
znamionujących energię”28. Autorzy propagandowych artykułów 
jakby byli przekonani, że dobre chęci i zapał wystarczą, by podołać 
trudom pracy pod ziemią. Tymczasem sytuacja aprowizacyjna w re-
gionie nie zachęcała do podejmowania jakichkolwiek wyścigów. 
Przykładowo, w  lipcu 1946 roku górnicy kopalni „Miechowice” 
w Miechowicach29 skarżyli się, że od marca nie otrzymali ani grama 
mąki pszennej, mięsa i tłuszczu, a na stołówce dominowały najczę-
ściej suche kartofle z „jakąś zupką”. Wśród pracowników obserwo-
wano rozgoryczenie, a najciężej pracujący, doświadczeni rębacze po 
prostu odchodzili z kopalni30. 

25  H. Wilk : Kto wyrąbie..., s. 50.
26  „Trybuna Robotnicza”, 18 I 1946, nr 18; „Trybuna Robotnicza”, 19 I 1946, 
nr 19.
27  Obecnie dzielnica Rudy Śląskiej.
28  „Trybuna Robotnicza”, 26 IV 1946, nr 113.
29  Obecnie dzielnica Bytomia. 
30  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat.), Zespół akt Komitet 
Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PPR), sygn. 
106, Meldunek Komitetu Powiatowego PPR w Bytomiu, Bytom 10 VII 1946 r. 
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Wobec braku szerszego oddźwięku idei współzawodnictwa pra-
cy wśród doświadczonych górników i pracowników górnośląskiego 
przemysłu zdecydowano się, by wyzwanie do wyścigu podjęli lu-
dzie młodzi. W czwartek 5 września 1946 roku „Trybuna Robotni-
cza” doniosła, że ponad „14 tys. młodzieży obojga płci zatrudnionej 
w 75-ciu zakładach pracy na terenie województwa śląsko-dąbrow-
skiego przystąpiło ochoczo do Młodzieżowego Wyścigu Pracy”31. 
Jakby usprawiedliwiając się, partyjny dziennikarz przekonywał, że 
„współzawodnictwo to nie jest bynajmniej jakimś wyzyskiem mło-
dzieży pracującej, lecz rozbudzeniem w jej umysłach obywatelskiej 
dążności do możliwie szybkiej normalizacji stosunków w naszym 
życiu gospodarczym”32. Wydaje się, że i w tym wypadku argumenty 
autorów nie znalazły większego uznania. Do bardziej wydajnej pra-
cy skłaniały przede wszystkim możliwości większego zarobku, a nie 
propagandowe slogany. W październiku 1946 roku ogłoszono, że 
zgodnie z zarządzeniem ministra przemysłu i dyrektora generalne-
go Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego (CZPW) o  pre-
miowaniu przodujących kopalń, pracownikom wyróżniających się 
zakładów wypłacono premię w wysokości 20% miesięcznych za-
robków33.

Jednak wbrew zapewnieniom prasy i na przekór wysiłkom pro-
pagandy wciąż brakowało chętnych do pracy, zwłaszcza w przemy-
śle ciężkim, a przede wszystkim w kopalniach węgla kamiennego. 
Braki kadrowe łatano z  pomocą niemieckich jeńców wojennych 
i więźniów. W dniu 11 lipca 1947 roku sytuacji „na węglu” po-
święcono posiedzenie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego PPR. 
Jako podstawową przyczynę w trudności wykonania planów poda-
no wysoką absencję, brak wykwalifikowanych pracowników i ni-
skie zarobki, które decydowały o małej atrakcyjności pracy górnika, 

31  „Trybuna Robotnicza”, 5 IX 1946, nr 243.
32  Ibidem.
33  „Trybuna Robotnicza”, 22 X 1946, nr 290.
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a co za tym idzie, braku dopływu nowych, młodych robotników do 
pracy w kopalniach34. 

Również w przemyśle hutniczym, stalowym i maszynowym po-
stępy wprowadzania współzawodnictwa i poparcia dlań ze strony 
pracowników zakładów tych gałęzi przemysłu było znikome, choć 
i  tak udało się osiągnąć więcej aniżeli w  kopalniach węglowych. 
I tak np. w świętochłowickiej Hucie Florian 1 stycznia 1947 roku 
indywidualne i zespołowe zobowiązania do udziału w wyścigu pra-
cy podjęło zaledwie 150 osób. Byli to zapewne dobrani, najlepsi 
i  wyspecjalizowani pracownicy, skoro ostatecznie udało się prze-
kroczyć założenia planu, a załoga huty zdobyła pierwsze miejsce we 
współzawodnictwie o przechodni Sztandar Pracy Zarządu Głów-
nego Związków Zawodowych. Miesiąc później załoga walcowni 
tej huty wezwała do współzawodnictwa walcownie innych hut, 
wśród których oprócz zakładów górnośląskich znalazły się huty 
z Częstochowy i  Stalowej Woli. Dwa miesiące później robotnicy 
ze stalowni Huty Florian wezwali do współzawodnictwa huty: Po-
kój, Kościuszko, Bankowa i Bobrek35. Otwarte pozostaje pytanie, 
w jakim stopniu były to, co raczej wątpliwe, faktyczne inicjatywy 
robotników, a w jakim stopniu te i podobnego rodzaju wezwania 
i apele pochodziły od dyrekcji zakładów i działających na ich tere-
nie organizacji partyjnych, zwłaszcza komunistycznej PPR, której 
członkowie byli zwolennikami lansowania wzorców sowieckich. 

Jedno jest pewne. Do wiosny 1947 roku, pomimo licznych 
prób, nie udało się wprowadzić na ziemiach polskich współ-
zawodnictwa pracy w  takim stopniu i  zakresie, by móc mówić 
o  faktycznym przeszczepieniu modelu sowieckiego. Do wyścigu 
pracy przystępowały w  zasadzie pojedyncze zakłady, a nawet tyl-
ko poszczególne oddziały czy brygady. Robotnicy nie byli zainte-
resowani zdobywaniem sztandarów przechodnich i  abstrakcyjnie 

34  AP Kat., KW PPR, sygn. 16, Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PPR 
w  Katowicach na temat sytuacji w  przemyśle węglowym, Katowice 11 VII 
1947 r., k. 53.
35  H. Wilk : Kto wyrąbie..., s. 50.
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brzmiących tytułów, a działacze PPR musieli walczyć o  zdobycie 
lub utrzymanie dominującej pozycji. Sytuacja ta zaczęła zmieniać 
się po sfałszowanych wyborach w styczniu 1947 roku, kiedy obra-
no kurs na ostateczną pacyfikację opozycji politycznej, a następnie 
budowę jednej, monolitycznej partii robotniczej. Procesowi temu, 
który nabrał tempa wiosną 1947 roku, towarzyszyło przejmowanie 
przez PPR kontroli nad zakładami przemysłowymi. 

Ostateczna pacyfikacja legalnej opozycji w  pierwszym półro-
czu 1947 roku i przejęcie de facto pełni władzy nad administracją 
i  gospodarką przez komunistów i  ich sojuszników pozwoliło na 
ponowne forsowanie współzawodnictwa pracy. W tym kontekście 
apel Wincentego Pstrowskiego nabrał szczególnego znaczenia nie 
dlatego, że był pierwszy i  szczególnie oryginalny, ale dlatego, że 
został ogłoszony w chwili, kiedy politycznym decydentom łatwiej 
było wprowadzić i  kontrolować współzawodnictwo w  zakładach 
pracy.

Oficjalna propaganda lansowała tezę, że Wincenty Pstrowski 
z pomocą syna Feliksa sam napisał swój apel, a następnie zaniósł go 
do Komitetu Miejskiego PPR w Zabrzu, skąd przesłano go do re-
dakcji katowickiej „Trybuny Robotniczej”. Jak przypuszcza Hubert 
Wilk, „nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy wezwanie 
Pstrowskiego stanowiło jego samodzielną inicjatywę, czy też było 
przez kogoś inspirowane. Z dużym prawdopodobieństwem można 
wykluczyć jednak »samodzielność« górnika. W ZSRR za rekordem 
Stachanowa stał przecież lokalny sekretarz partii komunistycznej. 
Trudno zatem przypuszczać, aby w Polsce taka inicjatywa pocho-
dziła bezpośrednio od robotnika”36.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na następujące aspek-
ty wytypowania Pstrowskiego na „polskiego Stachanowa”. Po 
pierwsze był, podobnie jak jego sowiecki protoplasta, górnikiem 
dołowym. Przemysł wydobywczy, o  czym również należy pamię-
tać, był kluczowy dla rozwoju i funkcjonowania pozostałych gałęzi 
przemysłu ciężkiego. Ponadto życiorys Pstrowskiego wręcz idealnie 

36  Ibidem, s. 67–68.
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pasował do propagowanej przez nową władzę ideologii socjalistycz-
nej. Bohater współzawodnictwa pracy przyszedł na świat w biednej 
rodzinie chłopskiej, we wsi Wierzbno w  powiecie miechowskim 
na kielecczyźnie. Po śmierci ojca, już w wieku ośmiu lat rozpoczął 
pracę zarobkową jako pomocnik bogatego gospodarza, a następnie 
jako pracownik najemny w majątku ziemskim (Kępno). W 1928 
roku postanowił poszukać lepiej płatnego zajęcia i trafił do kopalni 
„Mortimer” w  Sosnowcu. Był jedną z  ofiar „wielkiego kryzysu”. 
Zwolniony z pracy wybierał węgiel w biedaszybach. W 1937 roku 
wyjechał z kraju i postanowił poszukać pracy za granicą. Znalazł 
zatrudnienie w  zagłębiu węglowym w  okolicach Mons w  Belgii. 
Tam związał się z  ruchem komunistycznym i  wstąpił w  szeregi 
Komunistycznej Partii Belgii. Rok po zakończeniu wojny, w maju 
1946 roku, zdecydował się na powrót do kraju. W czerwcu 1946 
roku był już zatrudniony w kopalni „Jadwiga” w Zabrzu. Zaanga-
żował się również w  politykę. Został aktywnym członkiem PPR 
i  brał udział w  akcji propagandowej przed wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego w styczniu 1947 roku, a nawet zasiadał w komisji 
wyborczej w Czekanowie. Jego postawa polityczna i zaangażowanie 
spotkały się z uznaniem władz partyjnych37.

Były również inne argumenty, które zapewne przekonały to-
warzyszy z PPR, by właśnie Pstrowski stał się inicjatorem współza-
wodnictwa pracy w górnictwie węglowym. Jego osiągnięcia bacznie 
obserwowano już na kilka miesięcy przed ogłoszeniem słynnego 
apelu. Tym samym chciano uniknąć wrażenia, że był to jednorazo-
wy wyczyn38. Istotny wydaje się również fakt, że Pstrowski wrócił 
do kraju i  to na dodatek z państwa zachodniego, kapitalistycznej 
Belgii. To stanowiło istotny element budowanej wokół niego le-
gendy. Oto prosty górnik, prawie analfabeta, który opuścił niegdyś 

37  A. Frużyńsk i: Powstanie i  rozwój socjalistycznego współzawodnictwa pracy 
w polskim przemyśle węglowym w latach 1947–1956. W: Współzawodnictwo pracy 
w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL. Red. B. Tracz . 
Katowice 2008, s. 14–15.
38  H. Wilk : Kto wyrąbie..., s. 69.
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„sanacyjną Polskę”, teraz wraca do kraju, by podjąć trud obudowy 
ojczyzny. Taka argumentacja trafiała do wielu. Jeśli do tego dodamy 
jeszcze jego zaangażowanie w ruchu komunistycznym, zarówno na 
emigracji, jak i w kraju, to możemy przypuszczać, że wybór Pstrow-
skiego nie był przypadkiem. Jest jeszcze jeden, ważny aspekt – mia-
sto, w którym zamieszkał po powrocie do kraju i pracował. Zabrze. 
Nie dość, że młode (prawa miejskie otrzymało dopiero w 1922 r.), 
przemysłowe i bardzo proletariackie, to na dodatek przed 1939 ro-
kiem znajdowało się w granicach państwa niemieckiego. Było więc 
niejako miastem „odzyskanym”, co zwiększało propagandowy wy-
dźwięk apelu Pstrowskiego.

Od chwili opublikowania apelu prawie każdego dnia w „Try-
bunie Robotniczej” przybliżano postać górnika i  rozpisywano się 
o jego zawodowych sukcesach. Nie pominięto również sfery mate-
rialnej, informując, że w ciągu roku pracy na Górnym Śląsku jego 
zarobek wzrósł prawie dziesięciokrotnie – z 77 do prawie 700 zło-
tych za dniówkę39. Przedstawiano go nie tylko jako „przodującego 
pracownika”, ale jednocześnie jako osobę ucieleśniającą większość 
cech pozytywnych obywatela nowej, ludowej Polski – był „dziel-
nym górnikiem, dobrym ojcem i wiernym towarzyszem”40. 

Na apel zaczęli odpowiadać górnicy z innych kopalń. Jednym 
z pierwszych był również górnik kopalni „Jadwiga” Alfons Thiel, 
który przekroczył 319% normy. W lipcu 1947 roku rębacz z ko-
palni „Mysłowice” Antoni Frysztacki, wraz z ładowaczem Cholewą, 
również przekroczyli normę o 300% i kolejni: Alfred Stiller i Alek-
sander Gejzer z kopalni „Zabrze-Wschód” (315%), Józef Staniek 
z kopalni „Ludwik” (300%), Karol Kańtoch z kopalni „Centrum” 
(290%), Władysław Pierzchała z  kopalni „Mysłowice” (272%). 
W  grudniu 1947 roku w  wyścigu pracy uczestniczyło już 3437 
górników (5% zatrudnionych)41. Dalszy rozwój współzawodnic-
twa nie mógł być jednak niekontrolowaną inicjatywą samych ro-

39  „Trybuna Robotnicza”, 27 VII 1947, nr 204.
40  „Trybuna Robotnicza”, 8 VIII 1947, nr 216.
41  A. Frużyńsk i: Powstanie i rozwój..., s. 16–17.
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botników, a jego organizację i przeprowadzenie miały nadzorować 
Związek Zawodowy Górników, Centralny Zarząd Przemysłu Wę-
glowego, dyrekcje zjednoczeń i poszczególnych kopalń oraz partia 
komunistyczna. Wydaje się, że głos tej ostatniej stawał się coraz 
bardziej decydujący. 

Apel Pstrowskiego zapoczątkował kolejną ofensywę propagan-
dowo-ideologiczną. Już niecałe trzy tygodnie po jego opublikowa-
niu w tej samej gazecie stwierdzono: „Do zorganizowanego współ-
zawodnictwa musi przystąpić polski świat pracy. Odrobić musimy 
zaniedbania tej dziedziny. Rekordy pracy nie mogą mieć nic z cha-
rakteru przypadkowości. [...]. Współzawodnictwo pracy musi wejść 
na nowe drogi. Zainteresować się nim jest obowiązkiem związków 
zawodowych, robotniczych partii politycznych, centralnych za-
rządów i  zjednoczeń przemysłowych oraz każdej dyrekcji i  rady 
zakładowej fabryk, hut i kopalń”42. Członkowie władz wojewódz-
kich PPR brali udział w konferencjach dotyczących propagowania 
ruchu współzawodnictwa pracy organizowanych przez dyrekcję 
CZPW. O  ich wynikach informowano na bieżąco I  sekretarza 
i członków sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego. W wąskim gro-
nie sekretariatu KW PPR w Katowicach omawiano różne sposoby 
„pozyskiwania rekordzistów” i zachęcania pracowników do udziału 
w wyścigu pracy. W czasie jednego z takich posiedzeń postulowa-
no, by czem prędzej rozszerzyć współzawodnictwo na wszystkie 
gałęzie przemysłu. Postanowiono również, że najlepszą zachętą do 
uczestnictwa w ruchu będzie odpowiednia gratyfikacja finansowa. 
Tym samym zdecydowano się opracować projekt wysokości ewen-
tualnych premii dla rekordzistów i  wystąpić z  wnioskiem w  tej 
sprawie do Ministerstwa Przemysłu43. Kiedy w sierpniu 1947 roku 
nastąpiła nieznaczna poprawa w wykonaniu planu, przyczyny pod-
niesienia wydajności dopatrywano się właśnie w nowym systemie 

42  „Trybuna Robotnicza”, 12 VIII 1947, nr 220.
43  AP Kat., KW PPR, sygn. 16, Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PPR 
w Katowicach, Katowice 19 VIII 1947 r., k. 64.
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premiowania44. Zauważono, że od czasu zwiększenia premiowania 
i możliwości dodatkowego zarobku współzawodnictwo faktycznie 
zaczęło zyskiwać charakter masowy, co wpłynęło jednak na znaczny 
spadek bezpieczeństwa pracy45. Pomimo sugestii, że liczba wypad-
ków na kopalniach może się zwiększyć, postanowiono kontynu-
ować ofensywę propagowania idei współzawodnictwa. Szczególny 
nacisk położono na zaplanowany na 19 października 1947 roku 
w  Katowicach zjazd przodowników pracy, zwłaszcza w  aspekcie 
propagandowego wykorzystania tej imprezy46. Jednak, jak stwier-
dzono pod koniec roku w sprawozdaniu Komitetu Wojewódzkiego 
PPR w Katowicach, to przede wszystkim możliwość wypracowa-
nia większych zarobków pchała górników do udziału w  wyścigu 
pracy47. Mimo to postanowiono, by popularyzować ideę współza-
wodnictwa nawet tam, gdzie możliwości dodatkowej gratyfikacji 
finansowej były w zasadzie niemożliwe, a przynajmniej nie w ta-
kim zakresie, jak w kopalniach. W grudniu 1947 roku polecono 
m.in. rozszerzyć ofensywę propagandową na śląską wieś48. Widząc 
faktyczne zaangażowanie części pracowników, zdecydowano nie 
zaprzestawać pracy propagandowej i ideologicznej. W kopalniach 
i większych zakładach położono szczególny nacisk na pracę organi-
zacji partyjnych, a członkowie PPR zasilili tzw. Komitety Partyjne 
ds. Współzawodnictwa. Polecono również, by szczególne baczenie 
na sprawy związane z  wyścigiem pracy miały Komitety do Wal-
ki o Oszczędność oraz tzw. Trójki Antysabotażowe. Sprawom tym 
poświęcano czas na zebraniach partyjnych, naradach wytwórczych 

44  AP Kat., KW PPR, sygn. 82, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc sierpień 1947 r., Katowice 11 IX 1947 r., k. 92.
45  AP Kat., KW PPR, sygn. 82, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc wrzesień 1947 r., Katowice 11 X 1947 r., k. 101.
46  AP Kat., KW PPR, sygn. 16, Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PPR 
w Katowicach, Katowice 17 X 1947 r., k. 96.
47  AP Kat., KW PPR, sygn. 82, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc listopad 1947 r., Katowice 13 XII 1947 r., k. 122.
48  AP Kat., KW PPR, sygn. 189, Protokół z odprawy Wydziały Propagandy 
KW PPR z dnia 16 grudnia 1947 r., Katowice 22 XII 1947 r., k. 23.
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i spotkaniach z przedstawicielami dozoru technicznego49. W marcu 
1948 roku w  kopalniach pojawiły się Czwórki Popularyzowania 
Współzawodnictwa50. W  ich skład wchodzili najczęściej: członek 
PPR, członek PPS, przedstawiciel Rady Zakładowej i przedstawi-
ciel administracji zakładu. Zadaniem Czwórek było dopilnowanie 
podpisywania akcesji do wyścigu przez poszczególnych pracowni-
ków i załatwianie wszelkich spraw związanych ze współzawodnic-
twem na terenie danego zakładu pracy51. 

Współpraca PPR i  PPS na „froncie” współzawodnictwa nie 
wyglądała jednak sielankowo. O  ile członkowie PPR angażowali 
się w propagowanie idei i udział w samym ruchu, o tyle PPS-owcy 
byli bardziej wstrzemięźliwi, a niektórzy wręcz oficjalnie odmawiali 
podpisywania umów i występowali przeciwko całej inicjatywie52. 
Kiedy działacze PPR nawoływali do wzmożonego wyścigu pracy, 
członkowie organizacji PPS z Wydziału Socjalnego CZPW opraco-
wali projekt ochrony współzawodników. Stwierdzono w nim m.in., 
że „żaden pracownik nie może być dopuszczony do zorganizowa-
nego współzawodnictwa bez wstępnego badania lekarskiego i orze-
czenia stwierdzającego prawidłowy stan zdrowia i sił ustrojowych. 
Ze współzawodnictwa winni być wykluczeni: a) u których stosu-
nek niedowagi do wzrostu wyraża się cyfrą wyższą niż 10–15%; b) 
młodociani i kobiety”53. Wydanie tego zarządzania zostało jednak 
wstrzymane54. Zresztą PPR przedstawiała siebie jako stronę najbar-

49  AP Kat., KW PPR, sygn. 83, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc styczeń 1948 r., Katowice 9 II 1948 r., k. 2.
50  Zwane również Czwórkami Współzawodnictwa lub Czwórkami ds. Współ-
zawodnictwa. 
51  AP Kat., KW PPR, sygn. 83, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc marzec 1947 r., Katowice 7 IV 1948 r., k. 29.
52  AP Kat., KW PPR, sygn. 83, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc luty 1947 r., Katowice 9 III 1948 r., k. 15.
53  Biuletyn Informacyjny MBP nr 7 (29), Warszawa 22 marca 1948 w: Biu-
letyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1948. T. 2. Red. 
B. Gronek, I. Marczak, M. Olkuśnik . Warszawa 1995, s. 58–59. 
54  Ibidem.
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dziej zaangażowaną we współzawodnictwo pracy55, co było praw-
dą tylko w odniesieniu do kryterium „partyjno-organizacyjnego”. 
Faktycznie, wśród członków różnych partii i  ugrupowań najwię-
cej „wyścigowców” rekrutowało się spośród członków PPR (19%), 
jednak globalnie większość biorących udział w wyścigu była bez-
partyjna (72%). 

Tabela 1. Przodownicy pracy (pracownicy wykonujących nor
my produkcyjne w 180% i wyżej, w przodkach kopalń węgla 
kamiennego i brunatnego) według przynależności partyjnej

Miesiąc i rok
Ogólna 
liczba 

Przynależność partyjna Bezpar
tyjni 

Niemcy 
PPR PPS SD SP

Listopad 1947 3020 503 238 2 – 2238 39
Grudzień 

1947 3447 588 304 4 3 2529 19

Marzec 1948 4910 729 286 4 – 2831 60

Źródło: APK, CZPW, sygn. 4523, k. 13

Tabela 2. Przodownicy pracy (pracownicy wykonujący normy 
produkcyjne w  180% i  wyżej w  przodkach kopalń węgla ka
miennego i brunatnego) według przynależności partyjnej w roz
biciu na poszczególne Zjednoczenia PW w marcu 1948 roku

Zjednoczenie
Przodow

ników 
ogółem

PPR PPS SD PSL
OM
TUR

ZWM Niemcy

Jaworzno- 
-Mikołowskie 355 40 45 – – – – –

Dąbrowskie 777 147 66 – – – – –
Katowickie 437 28 16 – – – – –

Chorzowskie 514 42 33 4 – – – –
Rudzkie 260 34 20 – – – – –

Bytomskie 753 75 14 – – – – –
Gliwickie 740 65 40 – – – – –

55  AP Kat., KW PPR, sygn. 83, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za mie-
siąc luty 1947 r., Katowice 9 III 1948 r., k. 15. 



56 BoguSław tracz

Zjednoczenie
Przodow

ników 
ogółem

PPR PPS SD PSL
OM
TUR

ZWM Niemcy

Zabrskie 446 71 15 – – – 1 –
Rybnickie 132 10 11 – – – – –

Dolnośląskie 479 200 26 – – – 16 60
Węgla 

brunatnego 17 – – – – – – –

Razem: 4910 712 286 4 – – 17 60

Źródło: APK, CZPW, sygn. 4523, k. 16.

Skoro większość współzawodniczących stanowiły osoby bez-
partyjne, to za przystąpieniem do wyścigu pracy nie stały względy 
ideologicznie i  zapewne również aspekt ambicjonalny odgrywał 
niewielką rolę. Możliwość większego zarobku była zapewne w tym 
wypadku decydująca. 

W tym czasie Wincenty Pstrowski urósł już do roli „proleta-
riackiego celebryty”. Mimo że wciąż pracował jako górnik dołowy, 
coraz częściej spędzał czas na różnorodnych imprezach partyjnych, 
wiecach i spotkaniach z robotnikami, na których opowiadał o swo-
jej pracy, metodach współzawodnictwa i życiu prywatnym. W ga-
zetach codziennych i tygodnikach ukazywały się wywiady prasowe 
z nim i artykuły, w których prezentowano go jako „herosa górni-
czego trudu”. Odwiedził Moskwę jako członek polskiej delegacji 
na obchody 30-lecia wybuchu rewolucji bolszewickiej. 24 grudnia 
1947 roku z rąk Bolesława Bieruta otrzymał Krzyż Orderu Odro-
dzenia Polski. Bycie celebrytą stawiało wymagania. Sam Pstrowski 
chciał dobrze wyglądać, a ubytki w uzębieniu nie najlepiej prezen-
towały się podczas partyjnych zebrań i spotkań z robotnikami. Para-
doksalnie stał się pierwszą ofiarą ruchu współzawodnictwa, a może 
bardziej własnej nieroztropności. Jak się później okazało, heros był 
już od dłuższego czasu chory na białaczkę szpikową. Prawdopodob-
na przyczyną zgonu było jednak zakażenie krwi, które powstało na 
skutek jednorazowej resekcji kilku zębów. Pstrowski nie poczekał, 
aż rany po usuniętych zębach zagoją się i zbyt szybko wrócił do co-
dziennych obowiązków. Zakażenie spowodowało gwałtowny roz-
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wój dotychczas ukrytej choroby. W ratowanie zdrowia i życia lidera 
współzawodnictwa pracy zaangażowały się władze państwowe. Do 
szpitala w Krakowie sprowadzono najlepszych specjalistów. Nada-
remno. Pstrowski zmarł 18 kwietnia 1948 roku56. 

Nagła choroba i  śmierć Pstrowskiego były zaskoczeniem dla 
władz partyjnych. Postanowiono jednak tragedię przekuć na suk-
ces, a pogrzeb „polskiego Stachanowa” wykorzystano do zorganizo-
wania potężnej akcji propagandowej. Odpowiednie decyzje w spra-
wie organizacji ceremonii podjęto 19 kwietnia 1948 roku na posie-
dzeniu Sekretariatu KW PPR w Katowicach57. W dniu pogrzebu 
21 kwietnia 1948 roku już od wczesnych godzin porannych do 
Zabrza zjeżdżali przedstawiciele zakładów pracy, przedsiębiorstw 
i partii politycznych z całego województwa, a nawet dalszych stron 
kraju. Według, zapewne przeszacowanych, danych sporządzonych 
przez Wydział Propagandy KW PPR w Katowicach w pogrzebie 
wzięło udział około 100 tys. ludzi. Nawet jeśli ta liczba budzi wąt-
pliwości, to nie da się ukryć, że pogrzeb był to jak na ówczesne wa-
runki imponujący. Na czele konduktu kroczyło 165 pocztów sztan-
darowych, a głos nad trumną zabrali najwyżsi dygnitarze partyjni 
i przedstawiciele administracji państwowej z Edwardem Ochabem 
i gen. Aleksandrem Zawadzkim na czele58.

Pstrowski pozostał symbolem narodzin (a  raczej przeszczepu) 
socjalistycznego współzawodnictwa pracy w Polsce Ludowej. Jego 
kult podtrzymywano, z  różnym natężeniem, do końca istnienia 
PRL. Kopalnię „Jadwiga” przemianowano na KWK „Wincen-
ty Pstrowski”, a  zmarły przodownik został patronem niezliczonej 

56  A. Frużyńsk i: Powstanie i rozwój..., s. 19.
57  AP Kat., KW PPR, sygn. 17, Protokół nr 26 z posiedzenia Sekretariatu KW 
PPR w Katowicach, 19 IV 1948 r., k. 68–69.
58  AP Kat., KW PPR, sygn. 191, Meldunek Wydziału Propagandy KW PPR 
w  Katowicach do Wydziału Propagandy KC PPR w  Warszawie, Katowice 23 
IV 1948 r., k. 86; AP Kat., Zespół akt Komitet Miejski Polskiej Partii Robotni-
czej w Zabrzu (dalej: KM PPR Zabrze), sygn. 16, Sprawozdanie miesięczne 
Wydziału Propagandy KM PPR w Zabrzu za miesiąc kwiecień 1948 r., Zabrze  
4 V 1948 r., k. 61.
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ilości ulic i  placów w  całej Polsce. 30 czerwca 1949 roku Rada 
Ministrów specjalną uchwałą ustanowiła odznakę „Przodownika 
Pracy” i  „Zasłużonego Przodownika Pracy” (z  wizerunkiem pro-
filu Pstrowskiego). Tylko w latach 1950–1955 otrzymało ją około 
26 tys. robotników. Jego imię nosił również statek transportowy, 
tzw. rudowęglowiec. Kuriozalnym gestem było, biorąc pod uwagę 
wykształcenie (a  raczej jego brak) Pstrowskiego, nadanie 1 grud-
nia 1951 roku jego imienia Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jed-
nocześnie podkreślano rolę Zabrza jako kolebki socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy w Polsce. Do kanonu szkolnych akade-
mii wszedł wiersz Władysława Broniewskiego Zabrze, poświęcony 
pracy zabrskich górników. Ponad trzydzieści lat po ogłoszeniu ape-
lu Pstrowskiego, 23 stycznia 1978 roku w centrum Zabrza odsło-
nięto pomnik inicjatora współzawodnictwa pracy autorstwa prof. 
Mariana Koniecznego. Oficjalnym inicjatorem budowy pomnika 
był Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wraz z Komitetem 
Miejskim PZPR w  Zabrzu oraz zabrzańscy górnicy. Monument 
wzniesiono w imieniu mieszkańców województwa katowickiego59.

Czy śmierć czołowego współzawodnika miała wpływ na osła-
bienie współzawodnictwa? Wydaje się, że większe znaczenie miało 
w tym wypadku przekonanie o nieadekwatnej nagrodzie w stosun-
ku do włożonego wysiłku. Na osiąganie wyników równych tym 
osiąganym przez czołowych współzawodniczących mogli sobie po-
zwolić tylko nieliczni, młodzi, zdrowi i silni pracownicy. Kiedy na 
wiosnę 1948 roku zaobserwowano, że popularność współzawod-
nictwa zaczęła słabnąć, powiązano to z  rozmyślnym działaniem 
mającym na celu zahamowanie całego ruchu, twierdząc, że „reak-
cyjne koła w przemyśle węglowym wykorzystują ten fakt w  celu 

59  O budowie pomnika Pstrowskiego w kontekście sytuacji gospodarczej dru-
giej połowy lat siedemdziesiątych. Zob. A. Dziuba, A. Dziurok : Grudniowy 
manewr. W: „Przewodnia siła narodu”. Z dziejów partii komunistycznej na Gór-
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1945–1990. Red. T. Kurpier z . Katowice 
2010, s. 147–164.
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przedstawienia współzawodnictwa jako nierentownego”60. Tym-
czasem mniej zideologizowane i bardziej pragmatyczne w kwestii 
wyścigu pracy dyrekcje poszczególnych Zjednoczeń Przemysłu Wę-
glowego (ZPW) informowały o trudnościach i przeszkodach, jakie 
napotykała idea w zetknięciu z rzeczywistością. Jedną z głównych 
przyczyn słabnięcia ruchu współzawodnictwa były, zdaniem dyrek-
cji Zabrskiego ZPW, stosunkowo skromne zarobki w porównaniu 
z faktyczną siłą nabywczą pieniądza. Z kolei niskie zarobki miały 
wpływ na niedostateczne wyżywienie, a  to odbijało się na słabej 
kondycji fizycznej pracowników. Większość z nich była już zresztą 
w wieku (40 i więcej lat), który nie pozwalał na wzmożony wysi-
łek. Brak sił fizycznych niezbędnych do wygrania wyścigu pracy 
był najczęstszym powodem niepodpisywania umowy, względnie 
jej zerwania, najczęściej w ciągu miesiąca, w wypadku nieosiągnię-
cia spodziewanych wyników i tym samym braku nadziei na jaką-
kolwiek premię. Do tego dochodziło powszechne mniemanie, że 
współzawodnictwo spowoduje podwyższenie istniejących norm61. 
Również przedstawiciele lokalnych komórek PPR trafnie oceniali 
sytuację. Kiedy w marcu 1948 roku w gliwickich kopalniach „So-
śnica” i „Gliwice” liczba biorących udział w wyścigu pracy spadła 
o około 10–15%, przyczynę widziano przede wszystkim w niewy-
płaceniu współzawodnikom obiecanej premii62.

W maju 1948 roku po raz kolejny poinformowano wojewódz-
kie władze PPR o trudnej sytuacji w przemyśle węglowym i związa-
nym z tym zagrożeniem niewykonania planu. Również i tym razem 
postanowiono, by wydziały Węglowy, Ekonomiczny i Zawodowy 
opracowały czem prędzej konkretne propozycje w  sprawie inten-

60  AP Kat., KW PPR, sygn. 390, Protokół z posiedzenia Sekcji Antysabotażo-
wej KW PPR w Katowicach, Katowice 4 III 1948 r., k. 1.
61  AP Kat., Zespół akt Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego Katowice (da-
lej: CZPW), sygn. 4520, Sprawozdanie z akcji współzawodnictwa pracy na tere-
nie Zabrskiego ZPW, Zabrze lipiec 1948 r., k. 280.
62  AP Kat., Zespół akt Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Gliwi-
cach (dalej: KM PPR Gliwice), sygn. 8, Sprawozdanie KM PPR w Gliwicach za 
miesiąc marzec 1948 r., Gliwice 8 IV 1948 r., k. 114.
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syfikacji współzawodnictwa pracy, widząc w tym ruchu remedium 
na powtarzające się problemy z  realizacją wyśrubowanych norm 
wydobycia. Nie widziano lub nie chciano zauważyć, że na prze-
szkodzie stały przede wszystkim braki kadrowe. Jeden z towarzyszy 
z Katowickiego ZPW alarmował na posiedzeniu Wydziału Węglo-
wego KW PPR, że w jego zjednoczeniu brakuje „ludzi, ludzi i jesz-
cze raz ludzi do pracy, by podnieść produkcję”63. 

Wobec niewielkiej siły nabywczej pieniądza i trudności w za-
opatrzeniu w podstawowe artykuły, zachęcano do udziału w wy-
ścigu pracy przez możliwość otrzymania nagrody „w  naturze”. 
Przykładowo, na zakończenie IV etapu Wyścigu Młodzieżowego 
w  maju 1948 roku między przodujących zabrzańskich górników 
rozdzielono takie dobra, jak rowery, radia, swetry, dodatkowe bony 
na zakup ubrań i pościeli. Jeden z braci Bugdołów otrzymał z tej 
okazji akordeon64. W katowickim ZPW przodownikom przydziela-
no lepsze mieszkania, a chorym i wyczerpanym oferowano łatwiej-
szy dostęp do leczenia sanatoryjnego. Opieką objęto również ich 
dzieci, zapewniając im możliwość nauki w szkołach z internatem65.

Jednocześnie nie rezygnowano z ofensywy propagandowej. Na 
kopalniach umieszczano tablice prezentujące rezultaty współza-
wodnictwa, indywidualne wyniki poszczególnych przodowników, 
współzawodniczących zespołów i  kopalń. Osobno zamieszczano 
listę nagrodzonych. Informacje te były dublowane przez prasę za-
kładową (gazetki ścienne) i radiowęzeł66. W niektórych kopalniach 
prezentowano, obok wykresów i ogólnych danych o ruchu współ-
zawodnictwa na zakładzie, także wysokość zarobków poszczegól-

63  AP Kat., KW PPR, sygn. 1112, Protokół z posiedzenia Wydziału Węglowe-
go przy KW PPR w Katowicach w dniu 18 sierpnia 1948 r., k. 18.
64  AP Kat., KM PPR Zabrze, sygn. 16, Sprawozdanie miesięczne Wydziału 
Propagandy KM PPR w Zabrzu za miesiąc maj 1948 r., Zabrze 1 VI 1948 r.,  
k. 66.
65  AP Kat., CZPW, sygn. 4520, Sprawozdanie z akcji współzawodnictwa pracy 
na terenie Katowickiego ZPW, Wełnowiec 9 VII 1948 r., k. 264.
66  Ibidem, k. 263.
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nych współzawodników67. Zachęcano również przez artykuły pra-
sowe, w których informowano o profitach płynących z przekracza-
nia norm68. 

Promocji idei służyły również tzw. wyjazdy instruktażowe li-
derów wyścigu pracy, którzy na spotkaniach z załogami zakładów 
przekonywali do współzawodnictwa i  instruowali, jak osiągnąć 
zwycięstwo. Przykładem „etatowego instruktora” może być w tym 
przypadku górnik Bernard Bugdoł, który tylko w  okresie od 27 
kwietnia do 30 czerwca 1948 roku w ramach promocji współza-
wodnictwa przejechał 4199 km69. Jednocześnie organizowano na-
rady z  udziałem dyrekcji poszczególnych kopalń, przedstawicieli 
partii politycznych, związków zawodowych i rad zakładowych. Za 
główny cel tych posiedzeń stawiano przede wszystkim podniesienie 
poziomu wydobycia przez propagowanie idei współzawodnictwa70. 
W prasie skierowanej do górników i pracowników kopalń starano 
się, raczej bez powodzenia, stworzyć wrażenie, ze ruch ma charakter 
oddolny i autentyczny71. 

Na posiedzeniu plenum KW PPR w październiku 1948 roku 
przedstawiono ocenę pracy wojewódzkiej instancji partyjnej, w któ-
rej stwierdzono, że partia w zbyt małym stopniu wspierała swoje 
organizacje zakładowe w propagowaniu współzawodnictwa pracy. 
Niepowodzenie widziano w  „bezdusznych atakach biurokracji” 
i działalności „wrogów tkwiących w dyrekcjach przedsiębiorstw”72. 
Ponieważ w dalszym ciągu we współzawodnictwie pracy widziano 
„podstawową dźwignię wydajności”, w przyjętej rezolucji sugero-

67  AP Kat., CZPW, sygn. 4520, Pismo Wydziału Socjalnego Jaworznicko-Mi-
kołowskiego ZPW do CZPW, Mysłowice 9 VII 1948 r., k. 256.
68  „Górnik” 1948, nr 15 (15 IX 1948 r.).
69  AP Kat., CZPW, sygn. 4520, Pismo CZPW w sprawie kosztów przejazdów 
ob. Bernarda Bugdoła, Katowice 6 IX 1948 r., k. 45.
70  AIPN Katowice, WUSW Katowice, sygn. 0103/123, Raport miesięczny sze-
fa MUBP w Chorzowie do WUBP w Katowicach, Chorzów 1 VII 1948 r., k. 2.
71  „Górnik” 1948, nr 14 (1 IX 1948 r.). 
72  AP Kat., KW PPR, sygn. 6, Samokrytyczna ocena pracy KW PPR w Kato-
wicach (załącznik do Plenum KW z dnia 6 X 1948 r.), k. 102.
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wano jeszcze większe zaangażowanie ze strony partii politycznych, 
związków zawodowych i rad zakładowych73. 

Poprawę sytuacji widziano w  aktywniejszej pracy tzw. Trójek 
Antysabotażowych, którym zlecono wnikliwe badanie i rejestrowa-
nie nastrojów, zwłaszcza w sprawach dotyczących dyscypliny pracy 
i współzawodnictwa74.

W  instrukcji Wydziału Propagandy KW PPR w  Katowicach 
z  grudnia 1948 roku polecono, by w  większości przedsiębiorstw 
przeprowadzono tzw. akcję noworoczną, polegającą na cyklu im-
prez – „wieczorków” dla dzieci i młodzieży szkolnej, w trakcie któ-
rych wyróżniano i  obdarowywano prezentami dzieci przodowni-
ków pracy. Sugerowano, by z tej okazji zwrócić szczególną uwagę 
na dobór ozdób choinkowych, które powinny zawierać m.in. ele-
menty nawiązujące do idei współzawodnictwa, jak małe modele 
narzędzi pracy, sylwetki robotników itp.75

W miarę umacniania się sowieckiego modelu współzawodnic-
twa, w wyścig pracy zostały zaangażowane, z lepszym bądź gorszym 
skutkiem, wszystkie branże i zawody. Kiedy w połowie 1948 roku 
w  dyrekcji CZPW powstał Komitet Współzawodnictwa Pracy, 
w ciągu kilku następnych tygodni ukonstytuowała się w  jego ło-
nie Podkomisja Sprzątaczek, która otrzymała zadanie opracowania 
własnego regulaminu współzawodnictwa pracy. Czytamy w nim, 
że sprzątaczki współzawodniczyły w  czyszczeniu podłóg, biurek, 
okien, drzwi, w wycieraniu kurzu i czyszczeniu umywalni. W wy-
ścigu pracy liczyło się również doprowadzenie do czystości ubika-
cji, wysprzątanie korytarzy i opróżnienie spluwaczek. Określono, 

73  AP Kat., KW PPR, sygn. 1112, Rezolucja opracowana podczas narady ak-
tywu PPR Przemysłu Węglowego odbytej w Katowicach w dniu 10 października 
1948 r., k. 55. 
74  AP Kat., KW PPR, sygn. 390, Sprawozdanie z zebrania Sekcji Antysabotażo-
wej KW PPR w Katowicach w dniu 4 listopada 1948 r., Katowice 8 XI 1948 r., 
k. 7.
75  AP Kat., KW PPR, sygn. 190, Instrukcja Wydziału Propagandy KW PPR 
w Katowicach w sprawie akcji gwiazdkowej i noworocznej, Katowice grudzień 
1948 r., k. 67–68.
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że każda sprzątaczka powinna wysprzątać wyznaczoną liczbę pokoi 
lub przestrzeń określoną w  metrach kwadratowych, jeśli sprząta-
ła nieprzekładalne na liczbę pomieszczeń korytarze76. Choć treść 
dokumentu wywołuje dziś uśmiech i w kontekście wyścigu pracy 
może wydawać się współczesnemu czytelnikowi absurdalna, jed-
nak nie sądzę, by pracującym według jego założeń wydawało się to 
śmieszne. 

W następnych latach ujawniły się w pełni patologiczne cechy 
ruchu współzawodnictwa pracy, jednak jakby na przekór zdrowe-
mu rozsądkowi kontynuowano zmasowaną ofensywę ideologiczną, 
wspomaganą również przez aparat represji77. Współzawodnictwem 
pracy – w różnych formach – objęto wszystkie dziedziny zawodo-
wej aktywności pracowników. Jednak, jak słusznie zauważył Jędrzej 
Chumiński, „praktycznie poza umasowieniem akcji, na pozostałe 
deklarowane cele, takie jak wykonanie planów, podniesienie wy-
dajności, polepszenie jakości produkcji, zmniejszenie kosztów pro-
dukcji i poprawę dyscypliny pracy wpływ współzawodnictwa był 
minimalny”78. Jak wiele utopijnych pomysłów opartych na ideolo-
gicznych założeniach doktryny odwołujących się do filozofii i an-
tropologii marksistowskiej, również i ten nie przetrwał próby cza-
su. Ruch socjalistycznego współzawodnictwa pracy reanimowano 
jeszcze wielokrotnie, ostatnią próbę podjęto w drugiej połowie lat 

76  AP Kat., CZPW, sygn. 4523, Regulamin Podkomisji Sprzątaczek przy Ko-
mitecie Współzawodnictwa Pracy CZPW w Katowicach, 1948 r., k. 106.
77  O działaniach aparatu bezpieczeństwa i  instytucji policyjnych państwa na 
„odcinku współzawodnictwa pracy” oraz negatywnym stosunku pracowników 
górnośląskiego przemysłu do udziału w wyścigu pracy zob. B. Tracz: Współ-
zawodnictwo pracy w materiałach aparatu bezpieczeństwa województwa śląskiego 
/ stalinogrodzkiego (1947–1956). W: Współzawodnictwo pracy w życiu gospodar-
czym..., s. 181–200.
78  J. Chumińsk i: Wpływ socjalistycznego współzawodnictwa pracy na stosunek 
środowiska robotniczego do obowiązków pracowniczych. W: Współzawodnictwo 
pracy w życiu gospodarczym..., s. 44.
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osiemdziesiątych XX wieku, w okresie, gdy sowiecki eksperyment 
chylił się coraz bardziej ku upadkowi79. 

79  Zob. więcej. A. Dziuba: Próba reanimacji. Współzawodnictwo pracy w latach 
osiemdziesiątych. W: Współzawodnictwo pracy w  życiu gospodarczym..., s. 261–
280.
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Dawid Keller

Początki kolei żelaznej w rejonie Gorzyc1

Powszechnie wiadomo, że 22 grudnia 1882 roku otwarto linię 
kolejową z Niedobczyc przez Wodzisław do Chałupek. Pierwszy raz 
w polskiej literaturze koncepcja taka wystąpiła w pracy J.R. Krzyży2. 
Od tego czasu była ona wielokrotnie powielana, mimo że sam autor 
nie był konsekwentny i w treści swojej publikacji3 podał odmienne 
informacje, do których jeszcze przyjdzie nam wrócić. Informacja tej 
treści znalazła się zatem w pracach M. Jerczyńskiego i S.M. Koziar-
skiego4; K. Soidy i in.5; B. Cimały, P. Porwoła i W. Wieczorka6 czy 
też D. Jakubczyka7. Odmienną interpretację historii zaproponował 
A. Mrowiec, pisząc, że odcinek z Niedobczyc do Wodzisławia od-
dano do użytku w październiku 1882 roku, a „następnie połączono 
Wodzisław z Chałupkami”8. W konsternację wprowadza jednak 

1  Tekst ten został wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Wiej-
ski Dom Kultury w  Gorzycach w  2009 r. pod tytułem Pogranicze przeszłości 
– Pograniczem przyszłości. Pierwsza część tego tekstu, dotycząca powstania kolei 
w Wodzisławiu Śląskim, została wygłoszona w 2007 r. podczas konferencji zor-
ganizowanej przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Tekst ten nie został do tej 
pory opublikowany, a jego przytoczenie było konieczne dla jednolitości wykładu 
o następnych projektach. Autor uzyskał zgodę na jego publikację w tym tomie.
2  J.R. K rzy ża : Rozwój kolejnictwa w województwie śląskim i jego znaczenie dla 
Polski. Katowice 1939, s. 45.
3  Ibidem, s. 23.
4 M. Jerczyńsk i, S.M. Kozia rsk i: 150 lat kolei na Śląsku. Opole–Wrocław 
1992, s. 196.
5  K. Soida i  in.: Dzieje katowickiego okręgu kolejowego. Katowice 1997, s. 46 
i 225.
6  B. Cima ła , P. Por woł, W. Wieczorek : Wypisy do dziejów Rybnika i Wo-
dzisławia Śląskiego. Opole 1985, s. 142.
7  D. Jakubczyk : Skarby historii, kultury i  sztuki gmin pogranicza Gorzyce 
i Dolna Lutynia. Gorzyce 2007, s. 128.
8  A. Mrowiec: Szkice z nowszych dziejów ziemi rybnickiej. Część I  (do roku 
1914). Katowice 1962, s. 71.
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uważnego czytelnika fakt, że kilkadziesiąt stron dalej, w zestawieniu 
tabelarycznym, autor wskazuje datę 22 grudnia 1882 roku jako po-
czątek obsługi linii do Chałupek9. Ten sam autor kilka lat później 
zmienił zdanie, proponując jako datę otwarcia odcinka Rybnik – 
Wodzisław przez Niedobczyce rok 1882, natomiast jego przedłuże-
nia do Chałupek – rok 188410. Ten pogląd przeniknął do powszech-
nej świadomości, czego przykładem może być jego wykorzystanie 
w pracy H. Rojka11. Odmienne spojrzenie zaprezentowali autorzy 
publikacji Koleją z Katowic do Raciborza12. W informacji dotyczącej 
linii z „Niedobczyc do Wodzisławia Śląskiego i dalej do Chałupek” 
podali, że oddano ją do użytku 22 grudnia 1882 roku dla ruchu 
pasażerskiego i 1 października 1886 roku dla ruchu towarowego13. 
Informacje takie zostały zaczerpnięte ze znanego zestawienia doty-
czącego linii kolejowych powstałych na terenie Niemiec, a wydanego 
z okazji 100-lecia tamtejszego kolejnictwa14. Do zamieszczonych 
tam informacji przyjdzie jeszcze wrócić. Wyważone, choć również 
niekonsekwentne, podejście do problemu cechowało także auto-
ra niniejszego tekstu, kiedy opisując funkcjonowanie Towarzystwa 
Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn, OSE) w latach 
1870–1884 wskazał błędnie w jednym miejscu rok 1882 dla od-
cinka Niedobczyce – Chałupki, a kilka stron dalej nie podał żadnej 
daty, wskazując jednak uważnemu czytelnikowi możliwość istnienia 
dwóch różnych dat otwarcia odcinka15. Zdecydowanie spójne infor-
macje, odmienne jednakże od prezentowanych wcześniej, zawiera 

9  Ibidem, s. 198.
10  Ziemia rybnicko-wodzisławska. Red. J. L igęza . Katowice 1970, s. 162.
11  H. Rojek : 120 lat kopalni „Marcel” 1883–2003. Radlin 2005, s. 78.
12  D. Kel ler i in.: Koleją z Katowic do Raciborza. Rybnik 2006.
13  Ibidem, s. 232.
14  Die Deutschen Eisenbahnen in ihrer Entwicklung 1835–1935. Berlin 1935.
15  D. Kel ler : Linie Towarzystwa Kolei Wilhelma w latach 1870–1884 w świetle 
rocznych sprawozdań statystycznych Towarzystwa Kolei Górnośląskiej. W: 150 lat 
kolei w Ryb niku. Red. B. K loch, A. Grabiec , D. Kel ler. „Zeszyty Rybnickie 
5“. Rybnik 2007, s. 30 i 34.
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praca A. Meyera16. Autor podaje, że po zmianie ustawodawstwa 
pruskiego dotyczącego budowy kolei (w 1878 r.), OSE wystąpiło 
o koncesję na budowę m.in. linii Rybnik – Losslau [sic! – D.K.], 
jaką otrzymało w 1881 roku. Odcinek ten miał zostać otwarty rok 
później (autor nie podaje daty dziennej). Z kolei odcinek Losslau 
– Annaberg [sic! – D.K.], gdzie prace rozpoczęto na przełomie lat 
1882 i 1883, miał zostać ukończony przez koleje państwowe (po 
nacjonalizacji w roku 1884). W tym drugim wypadku autor nie 
podaje jednak daty tego wydarzenia. 

Wspomniana wyżej niekonsekwencja J.R. Krzyży dotyczy dat 
otwarcia zarówno odcinka do Wodzisławia, jak i jego przedłużenia 
do Chałupek. W pierwszym wypadku autor jako miesiąc podaje 
październik 1882 roku, natomiast w drugim podaje datę 1 września 
1886 roku17. Podobną niekonsekwencją wykazali się autorzy pracy 
150 lat kolei na Śląsku, którzy w tekście właściwym publikacji podali 
wspomniane przez J.R. Krzyżę dwie daty roczne (s. 66), natomiast 
w części tabelarycznej powielili jego błąd.

Tymczasem zamieszczone w prezentacji multimedialnej – katalogu 
map i planów dotyczących historii kolei w Rybniku – mapy wskazują 
wyraźnie, że w 1884 roku odcinek z Wodzisławia do Chałupek nie 
był jeszcze gotowy (Verkehrs-Karte der Provinz Schlesien; 1884 oprac. 
C. Lehmann; 1:600 000), natomiast kolejna wydana cztery  lata 
później informuje o istnieniu tego odcinka (Uebersichts-Karte der 
Eisenbahnen Deutschlands; 1888 oprac. Reichs-Eisenbahn-Amt; 
1:1 000 000). Należy zauważyć, że późniejsza mapa (z 1925 r.) re-
jestrująca daty otwarcia poszczególnych odcinków linii kolejowych 
podaje dla odcinka Niedobczyce – Wodzisław datę 22 listopada 
1882 roku, natomiast dla dalszej części linii do Chałupek – datę  
1 października 1886 roku (Entwicklung des Eisenbahnnetzes Schlesien 
mit Betriebeseröffnugsdaten; 1925; 1:750 000)18. Inne odzwierciedle-

16  Geschichte und Geographie der Deutschen Eisenbahnen von 1835 bis 1890. 
Berlin 1891 (reprint: Berlin 1984), s. 450–451.
17  J.R. K rzy ża : Rozwój kolejnictwa..., s. 23.
18  150 lat kolei w Rybniku..., płyta CD, prezentacja P. Greinera i M. Mączk i.
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nie sytuacja ta znajduje na mapie prezentowanej w publikacji Die 
Eisenbahn in Schlesien19, gdzie zamieszczono mapę sieci kolejowej 
na terenie Śląska. Na mapie zaznaczono już odcinki Rybnik – Wo-
dzisław i Orzesze – Żory.

W prezentowanym artykule chciałbym przedstawić kulisy po-
wstania linii kolejowych z Niedobczyc do Chałupek oraz z Orzesza 
do Wodzisławia jako istniejących (w pierwszym wypadku częściowo) 
w obrębie współczesnej gminy Gorzyce. W tym celu wykorzystano 
materiał archiwalny zgromadzony (w trakcie badań) w Oddziale 
w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach20 oraz w Archi-
wum Państwowym w Opolu21, a także w wielu publikacjach o cha-
rakterze zarówno źródłowym, jak i współczesnym analitycznym.

Wodzisław został pominięty w czasie pierwszych inwestycji w sieć 
kolejową w tej części Górnego Śląska. Dokładna analiza powodów 
takiego stanu rzeczy, oparta na danych prezentowanych w literaturze 
przedmiotu22, wskazuje na dominującą rolę przemysłu górniczego. 
Właścicielom kopalń zależało na poprawie możliwości zbytu wydo-
bywanego węgla. Podobnie rzecz się miała z produktami jego obrób-
ki oraz z produktami hutniczymi. Na terenie powiatu rybnickiego 
symbolem takiego myślenia była postać Karola Kuh – właściciela 
kopalni „Charlotte” w Czernicy, który (jako współwłaściciel Towa-
rzystwa Kolei Wilhelma, Wilhelmsbahn WB) doprowadził do budo-
wy prowadzącej do jego zakładu linii kolejowej i korzystnej dla niego 
zmiany jej przebiegu23. Podobnie sprawa miała się z późniejsza Hutą 

19  „Eisenbahn Kurier Special”, Nr 78, s. 13.
20  Zespoły akt: Akta miasta Wodzisławia, Starostwo Powiatowe w  Rybniku, 
Wydział Powiatowy w Rybniku. Zespół akt Akta miasta Wodzisławia w 2012 r. 
jest przechowywany w Oddziale w Cieszynie Archiwum Państwowego w Kato-
wicach, gdzie zachowano istniejące dotąd sygnatury archiwalne. W dalszej części 
artykułu zostanie jednak zachowane pierwotne cytowanie (zgodne z  zapisami 
w metryczkach akt).
21  Zespół akt Rejencji Opolskiej, Wydział I Ogólny.
22  D. Kel ler i in.: Koleją z Katowic...; M. Jerczyńsk i, S. Kozia rsk i: 150 lat 
kolei...; K. Soida i in.: Dzieje katowickiego okręgu...
23  D. Kel ler i in.: Koleją z Katowic..., s. 27–28.
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Silesia, do której już w 1856 roku doprowadzono linię kolejową, 
a nawet uruchomiono przystanek osobowy24. Tymczasem Wodzisław 
nie dysponował takimi argumentami, aby przekonać do siebie czy to 
akcjonariuszy WB, czy to władze państwowe. Okoliczne kopalnie 
były zbyt słabe. Należy jednak podkreślić, że w kolejnych latach 
sytuacja ta uległa zmianie. I był to jeden z powodów, dla których 
kolej dotarła jednak do Wodzisławia. W kolejnych dziesięcioleciach, 
powstające lub rozwijające się na obszarze dzisiejszej zachodniej czę-
ści powiatu wodzisławskiego (Pszów, Radlin, Rydułtowy) kopalnie 
węgla zaczęły potrzebować wydajniejszej formy transportu węgla do 
odbiorców. Po sukcesie, jakim dla kopalni „Charlotte” okazała się 
linia kolejowa do Katowic i Raciborza, kopalnie rozpoczęły starania 
o połączenie się z nią. W roku 1882 poprowadzono kolej linową 
z kopalni „Anna” do stacji w Czernicy25. To jednak było jedynie 
wyjście tymczasowe i z powodu niewielkich możliwości nie mogło 
rozwiązać problemów ani samej kopalni, ani wpłynąć na rozwój 
górnictwa i przemysłu w rej części powiatu rybnickiego. 

Główną przeszkodą w budowie linii kolejowych na terenie po-
łudniowej części powiatu rybnickiego, był brak niezbędnych środ-
ków finansowych. OSE, które od 1870 roku było właścicielem linii 
należących wcześniej do WB, podobnie jak i inne spółki kolejowe, 
osiągało w końcu lat siedemdziesiątych XIX wieku coraz mniejsze 
zyski ze swej działalności. Liczna konkurencja utrudniała sztuczne 
zawyżanie cen, a konieczność wykorzystywania w transporcie to-
warów porozumień taryfowych przyczyniała się do dalszych obni-
żek cen. Dla korzystających z usług ówczesnych kolei był to proces 
korzystny, dla towarzystw – przysłowiowy „gwóźdź do trumny”. 
Akcjonariusze i władze Towarzystwa mieli jednocześnie świadomość, 
że budowa linii południkowych na tym terenie oznaczałaby budowę 
linii „planowo deficytowych”. Nie chcieli pełnić funkcji społecznych, 
a do tego sprowadzałyby się takie inwestycje. Niespodziewanie przy-
szedł jednak ratunek ze strony poszukiwaczy nowych pól górniczych. 

24  Ibidem, s. 40–41.
25  Ibidem, s. 34.
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Już bowiem w tym czasie natrafiono na stosunkowo bogate złoża 
węgla kamiennego w rejonie samego Wodzisławia i pobliskiego Ja-
strzębia – ówcześnie może nieco zapomnianego, ale jednak znanego 
uzdrowiska. Fakt ten zmienił pogląd na budowę nowych linii kole-
jowych na tym terenie i przyczynił się do wysunięcia na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku projektów linii 
kolejowych: Gliwice – Orzesze – Rybnik – Wodzisław – Chałupki 
(z odgałęzieniami w Orzeszu do Żor i w Wodzisławiu do Mszany, 
Jastrzębia i Petrowic) oraz Rybnik – Żory26.

Funkcjonowanie OSE jako spółki akcyjnej wiązało się z koniecz-
nością przedstawiania propozycji inwestycyjnych spółki akcjona-
riuszom. W przebadanym materiale źródłowym natrafiono na tego 
typu materiały. W trakcie odbytego w 1880 roku zebrania akcjo-
nariuszy zaproponowano im m.in. budowę linii kolejowej prowa-
dzącej od „Kolei Wilhelma (Wilhelsbahn) w pobliżu Rybnika” do 
Wodzisławia. Potrzebę jej budowy władze OSE uzasadniały petycją 
złożoną przez lokalne władze, które w sytuacji klęski nieurodzaju 
(omówionej niżej) prosiły o rozwinięcie komunikacji kolejowej w tej 
części Górnego Śląska, która była jej całkowicie pozbawiona. Linia, 
w pierwszym projekcie, określana była jako drugorzędna i w zasadzie 
spełniać miała funkcje dowozowe do głównej linii z Nędzy do Ka-
towic27. Koszty budowy w stosunku do oczekiwanych przychodów 
płynących z nowej linii oceniano jednak na wyjątkowo niekorzystne. 
Podkreślano, że warunkiem rozwoju nowej linii będzie jej budowa 
(pomimo formalnej drugorzędności) jako kolei głównej. To jednak 
wymagało budowy znacznie bardziej skomplikowanej infrastruktury 

26  Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu (dalej: AP Rac.), 
Zespół akt Akta miasta Wodzisławia (dalej: AMW), sygn. 10, s. 12–14; Archi-
wum Państwowe w Opolu (dalej: AP Op.), Zespół akt Rejencja Opolska, Wy-
dział I Ogólny (dalej: RO I), sygn. 8170, s. 85–99. Szerzej na temat projektu 
budowy linii kolejowej do Żor w  artykule mojego autorstwa wydanym przez 
Muzeum w Rybniku w zbiorze Z kart historii powiatu rybnickiego. Red. D. Kel-
ler („Zeszyty Rybnickie 6”. Rybnik 2008).
27  Kapitał budowlany dla obu linii miał wynosić 1,4 mln mk. AP Op., RO I, 
sygn. 8170, s. 88–89.
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kolejowej i znacząco podwyższało przewidywane koszty. W związku 
z tym proponowano zwrócenie się do odpowiednich władz o uzy-
skanie dofinansowania28. Jako argumentu proponowano użyć zna-
czenia nowej linii dla poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej nie 
tylko tej części Górnego Śląska, lecz również i całego jego obszaru29. 
Władze OSE podkreślały, że na kolejach głównych przyjętymi pręd-
kościami jazdy są wartości między 30 a 75 km/h, natomiast dla kolei 
drugorzędnych wystarczała szybkość 30 km/h. W związku z tym 
wzrosnąć musiało zagrożenie dla ruchu poprzecznego oraz wymagało 
to wzmożonych środków bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Oprócz 
nowocześniejszych i szybszych parowozów, konieczne były trwalsze 
szyny, dokładnie wykonane nasypy, nowoczesne systemy sygnaliza-
cyjne, posterunki strażników przejazdowych itp.30 Po uwzględnieniu 
tych zastrzeżeń, ustalono, że szacunkowy koszt jednego kilometra 
linii miał wynieść 101 tys. Mk31. Zwrócono uwagę na to, że dotych-
czas budowane przez OSE koleje główne kosztowały podobnie32.

W dalszej części materiałów przygotowano opis poszczególnych 
projektowanych linii kolejowych. Odcinek z Rybnika do Wodzisła-
wia stanowić miał w rzeczywistości fragment planowanej do budowy 
linii z Gliwic przez Rybnik, Wodzisław do granicy z Austro-Węgra-
mi. Pomysł budowy odcinka z Gliwic do Rybnika (a ściślej jedy-
nie do Orzesza – dalej planowano wykorzystać istniejący odcinek 
dawnej Kolei Wilhelma) stanowił realizację postulatów górnictwa. 
Jako taki był on już wówczas w stadium daleko posuniętych prac 

28  Ibidem, s. 89.
29  Ibidem, s. 90.
30  Ibidem, s. 91–92. Oczywiste jest, że należało podkreślać wzrost kosztów 
związanych z budową linii o parametrach kolei głównej. Jednak wydaje się, że 
takie podkreślanie wzrostu kosztów w cytowanym materiale miało wymiar pro-
pagandowy, a  jego celem było skłonienie władz państwowych do poniesienia 
części kosztów. Retoryka odniosła w późniejszym czasie sukces.
31  Wobec blisko 8 km szlaku koszt budowy samej linii do Wodzisławia miał 
zatem wynieść ok. 800 tys. Mk. Z  kolei 1 km linii do Żor miał kosztować 
57,7 tys. Mk, dając łącznie ok. 692 tys. Mk.
32  AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 93.



72 dawid Keller

projektowych33. Natomiast w dalszym ciągu prowadzono rozważa-
nia na temat przedłużenia go w stronę granicy państwowej. Należy 
podkreślić, że nie planowano wówczas budowy linii do Chałupek. 
Zastanawiano się jedynie nad linią prowadzącą do pól węglowych 
w rejonie Mszany i Jastrzębia i wyprowadzeniem przedłużenia do 
austriackich Petrowic34. Linia do Wodzisławia miała odgałęziać się 
od Kolei Wilhelma w rejonie Niedobczyc i osiągnąć długość 7,9 km. 
Zgodnie ze wspomnianą kalkulacją koszt jej budowy szacowano 
na 800 tys. Mk. Zwracano uwagę na to, że ze względu na trudne 
warunki ziemne i terenowe prace mogą być utrudnione i wymagać 
znacznych robót ziemnych oraz budowy mostów35.

Przedstawiona przez władze OSE sytuacja gospodarcza i ludno-
ściowa tej części Górnego Śląska nie była najlepsza. Górnictwo, 
jak już podkreślono, rozwijało się jedynie na niewielkim obszarze, 
głównie w rejonie działania dawnej WB. Jednakże istniały liczne 
niewykorzystywane pola górnicze, których właściciela z niecierpli-
wością wyczekiwali budowy kolei. Miąższość pokładów samych tylko 
„consolidirten Loslau-Gruben”36 wynosiła ponad 30 mln m2 węgla. 

33  Ibidem, s. 97–99.
34  Na sprawę odkrycia pól węglowych w  rejonie Jastrzębia zwrócił uwagę 
R. K in cel  (U szląskich wód. Z dziejów śląskich uzdrowisk i ich tradycji polskich. 
Racibórz–Katowice [b.d.w.], s. 185). Cytował on notatkę prasową z  1869 r. 
informującą o odkryciu bogatych złóż węgla oraz o posuwających się pracach 
przy budowie linii kolejowej do Petrowic i planach jej przedłużenia do Czerni-
cy lub Rybnika. Została ona wydana drukiem w zbiorze Listy ze śląskich wód. 
Z czasopism i pamiętników XIX-wiecznych (Wybór i oprac. A. Ziel ińsk i. Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 80). Zwraca uwagę, że nawet 
w najnowszych opracowaniach ten fakt dotyczący historii Jastrzębia Zdroju nie 
jest dostrzegany (B. Niezgoda: Kolej. „Gościniec Ślaski” 1998, nr 1, s. 95; 
M. Hucu lak : Dwa oblicza – Jastrzębie Zdrój na przestrzeni XIX i XX wieku. W: 
Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Red. H. Honysz , J. Mokrosz . Katowice–
Rybnik 2007, s. 197–199).
35  Ten drugi argument nie znalazł potwierdzenia w trakcie prowadzonej budo-
wy.
36   Więcej na ten temat: AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 286–288. Tam również 
opis pól górniczych pod Wodzisławiem oraz opis sytuacji górnictwa na tym tere-
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Oceniano, że w pierwszym pięcioleciu istnienia kolei wydobycie 
węgla mogło osiągnąć 3 mln ctn, a następne 10 mln ctn planowa-
no wydobyć przez kolejne cztery lata. Dotychczasowe doświadcze-
nie Towarzystwa pozwalało sądzić, że dwustronny wpływ kolei na 
przemysł wydobywczy przyniesie również poprawę ogólnej sytuacji 
gospodarczej mieszkańców tego terenu. Linia dzięki temu miała 
uzyskać wymaganą rentowność, a wśród przewożonych nią towarów 
miały znaleźć się również ziemniaki, drewno, gips czy materiały bu-
dowlane. Dużo obiecywano sobie również po planowanej kopalni 
siarki w Kokoszycach37.

Decyzja zgromadzenia akcjonariuszy mogła jedynie przypie-
czętować podjęte wcześniej działania. Podkreślana w materiałach 
OSE sugestia uzyskania pomocy państwowej, znalazła już wcześniej 
swoje odzwierciedlenie w staraniach miasta Wodzisławia. 22 listo-
pada 1879 roku zwróciły się one do władz rejencyjnych w Opolu 
o wsparcie w realizacji projektu budowy linii kolejowej prowadzącej 
do tego miasta. Magistrat zwracał uwagę na klęskę nieurodzaju, 
która w tym roku dotknęła południową część powiatu rybnickiego. 
Złe zbiory przypominać miały głód lat 1847–1848. Podkreślano, że 
wobec rolniczego charakteru tego terenu podobne wydarzenia będą 
się w przyszłości powtarzać. Jako panaceum proponowano zatem 
rozwój przemysłu. W piśmie władze Wodzisławia wskazały na ist-
niejące i opisane liczne pola górnicze na tym terenie, co do których 
ustalono dobrą miąższość i dobrą jakość możliwego do uzyskania 
produktu38. Aby jednak nastąpił rozwój przemysłu wydobywczego 

nie oraz propozycje konkretnych rozwiązań mających doprowadzić do rozwoju 
tej gałęzi przemysłu.
37  AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 94–95.
38  Wykaz pól górniczych, przez które miała przechodzić przyszła linia kolejowa 
z Rybnika do Wodzisławia, przedstawia się następująco: Wilhelmsbahn – Stat. 
0–11,17; Roemer – Stat. 11,17–12,50; Johann Jacob – Stat. 12,50–21,68; Ma-
riahilf – Stat. 21,68–32,27; Mariensegen – Stat. 32,27–33,26; Eras Höhe – Stat. 
33,26–45,0; Else – Stat. 45,0–45,62; Carl Adolf I – Stat. 45,62–45,92; Emi-
liensruh – Stat. 45,92–46,11; Adamhöhe – Stat. 46,11–50,63; Emma – Stat. 
50,63–57,04; Janni Alfred (?) – Stat. 57,04–57,68; Cilli – Stat. 57,68–59,58; 
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w południowej części powiatu rybnickiego, magistrat wodzisławski 
prosił władze rejencyjne o poparcie projektu budowy połączenia ko-
lejowego z Austro-Węgrami i zagłębiem przemysłowym39. Zamiesz-
czono również propozycję uchwały rejencji, w której wymieniono 
linię kolejową z Gliwic przez Rybnik, Wodzisław do Chałupek40.

Rok później, jak podaje A. Mrowiec, 30 grudnia 1880 roku, 
przedstawiciele właścicieli i posiadaczy ziemskich południowej czę-
ści powiatu, wydrukowali i wnieśli do parlamentu „Petycję miasta 
Wodzisławia i okolicy o udzielenie państwowej pomocy w wysokości 
80 000 marek na budowę projektowanej 8-kilometrowej niezbędnej 
kolei Rybnik – Wodzisław”41. Jest to zatem kolejny etap starań o bu-
dowę tej linii. Wspomniane wcześniej problemy finansowe starano 
się rozwiązywać przez pozyskiwanie dotacji państwowych42. W ślad 
za wspomnianą petycją Królewska Dyrekcja Towarzystwa Kolei Gór-
nośląskiej (dalej: KED OSE) uzyskała zgodę na przeprowadzenie 
prac projektowych przy wzmiankowanej linii. 6 sierpnia 1881 roku 
miał się odbyć krajowo-policyjny odbiór projektu, dokonany m.in. 

Weierstrasse – Stat. 59,58–60,98; Hypatia – Stat. 60,98–64,40 i Stat. 65,17–
73,06; Stella – Stat. 64,40–65,17 i Stat. 73,06–76,87; loslauer Steinkohlengru-
ben – Stat. 76,87–79,30.
39  Chodziło tutaj o przemysł hutniczy – naturalnego odbiorcę wydobywanego 
węgla.
40  AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 8–12.
41  A. Mrowiec: Szkice z nowszych dziejów..., s. 71. Autor podaje tam również 
dwóch sygnatariuszy petycji: Doms von Arco i  von Vengersky`ego. Źródłem 
tych informacji miały być dane zawarte w Zespole akt Starostwa Powiatowego 
w Rybniku (dalej: LRyb., sygn. 982) przechowywanego w Oddziale w Racibo-
rzu Archiwum Państwowego w Katowicach. Por. również: AP Op., RO I, sygn. 
8170, s. 286.
42  Należy jednak zauważyć, że w  kontekście rosnącej roli państwa zarówno 
w budowie, jak i eksploatacji linii kolejowych na terenie ówczesnych Niemiec 
(proces ten zakończył się dla Górnego Ślaska w 1884 r. całkowitym upaństwo-
wieniem kolei), przejawiającej się m.in. w promowaniu tego typu inwestycji, rola 
poszczególnych Towarzystw była znacznie ograniczona. Por: D. Kel ler : Zarys 
historii budowy linii kolejowej z Rybnika przez Żory do Pszczyny. W: Z kart histo-
rii..., s. 205–210.
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przez przedstawiciela odpowiedniego urzędu górniczego43. Na jego 
podstawie 15 sierpnia 1881 roku państwo przyznało Towarzystwu 
koncesję na budowę linii kolejowej z Rybnika do Wodzisławia44. 

Ówczesna praktyka zobowiązywała koncesjonariuszy do oddania 
nowego odcinka do regularnego ruchu w ciągu dwóch lat od daty 
uzyskania zgody na budowę. Tak krótki czas obligował Towarzystwo, 
do rozpoczynania zarówno zaawansowanych prac projektowych jak 
i  terenowych, już na etapie przygotowywania projektów i starań 
o koncesję. W przebadanym materiale źródłowym znaleźć można 
informacje na temat szczegółowego przebiegu prac budowlanych45. 
Rozpoczęto je na linii kolejowej z Nędzy do Katowic, na wysokości 
dzisiejszej stacji Rybnik Towarowy, poprzez budowę odgałęzienia 
od istniejącej linii. Należy podkreślić, że nie przewidziano (i jeszcze 
przez kilka kolejnych lat nie podjęto takiej decyzji) budowy żadnego 
przystanku osobowego na odcinku pomiędzy Rybnikiem a Wodzi-
sławiem. Samo odgałęzienie poprowadzono również bez wyraźnego 
oddzielenia ruchu na 2 liniach46. Budowa linii trwała niezwykle 
krótko47, bo już w październiku 1882 roku, według A. Mrowca, mia-
ła być gotowa48. Faktycznie jednak, dopiero w czwartek 19 grudnia 
tegoż roku nastąpił krajowo-policyjny odbiór nowej linii kolejowej 

43  AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 120–121.
44  Jahresbericht des Königlichen Direktorium des Oberschlesischen Eisenbahn Ge-
sellschaft für das Jahr 1882, Anlage 1; Die Deutsche Eisenbahnen..., s. 150–151; 
„Amtsblatt zu Oppeln” 1881, Nr 35, s. 239.
45  AP Op., RO I, sygn. 8170.
46  Na fakt ten zwrócili uwagę już autorzy opracowania Koleją z  Katowic do 
Raciborza (D. Kel ler i  in., s. 54). Pierwszy przystanek w Niedobczycach zo-
stał oddany do użytku przed rokiem 1894 (D. Kel ler i in.: Koleją z Katowic..., 
s. 54). Dyskusyjne jest zatem nazywanie nowej linii Niedobczyce – Wodzisław  
(D. Ja  kubczyk : Skarby historii..., s. 128; A. Mrowiec: Szkice z nowszych dziejów..., 
s. 71; K. Soida i in.: Dzieje katowickiego..., s. 46).
47  W marcu 1882 r. oceniano, że prace przy budowie tego odcinku posuwają się 
nAP Rac.zód i winny zostać zakończone w tym roku (AP Op., RO I, sygn. 8170,  
s. 286).
48  A. Mrowiec: Szkice z nowszych..., s. 71.
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z Rybnika do Wodzisławia, który umożliwił wprowadzenie regular-
nego ruchu pasażerskiego i towarowego na tym odcinku49. 

Nowa linia została zbudowana (formalnie?) jako kolej drugorzęd-
na. Jej długość wynosiła 7,93 km, z czego 7,25 km stanowił wybu-
dowany na nasypie odcinek od odgałęzienia w rejonie Niedobczyc 
do stacji w Wodzisławiu, natomiast tamtejsza stacja miała długość 
680 m50. Faktyczna długość ułożonych torów była jednak większa 
o 2,26 km, w czym, jak należy się domyślać, przeważały dodatkowe 
tory stacyjne i bocznice51. Na linii zbudowano 2 drewniane mosty 
nad drogami52. Nowy odcinek składał się z 2,182 km prostego toru, 
2,373 km wzniesień oraz 3,375 km spadków53. Informacje dostęp-
ne w cytowanym sprawozdaniu statystycznym dotyczą całej linii 
z Rybnika do Wodzisławia. Co za tym idzie, podane niżej dane na 
temat infrastruktury technicznej linii nie wskazują bezpośrednio na 
wielkość stacji w Wodzisławiu. Informacje dotyczące wielkości i wy-
posażenia stacji w Rybniku54 umożliwiają przyporządkowanie poda-
nych informacji szczegółowych wyłącznie do stacji w Wodzisławiu.

Odcinek z Rybnika do Wodzisławia ograniczony był 2 stacjami, 
wraz ze znajdującymi się na nich budynkami dworcowymi. Wy-
nika z tego, że dworzec w Wodzisławiu został zbudowany w 1882 
roku. Na tym odcinku miał znajdować się 1 magazyn towarowy 
(o  powierzchni 200 m2), lokomotywownia jednostanowiskowa 
(o powierzchni 101 m2), stacja wodna, kran wodny, duży budynek 
dla Retirade (41 m2), 2 studnie przeznaczone na potrzeby stacyjne 
i gospodarcze oraz 2 posterunki dróżników. Dodatkowo na szlaku 
umieszczono 1 posterunek dróżnika55. Całkowity koszt budowy 

49  AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 307; Jahresbericht..., s. 1–2.
50  Jahresbericht..., Anlage 5.
51  Ibidem, Anlage 6.
52  Ibidem, Anlage 5.
53  Ibidem, Anlage 7.
54  D. Kel ler : Linie Towarzystwa...
55  Jahresbericht..., Anlage 8.
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linii wyniósł 331 263 Mk56. Jak można się domyślać, teren stacji 
w Wodzisławiu był już przygotowany do budowy dalszej części linii.

Gdy kończono prace przy linii do Wodzisławia, rozstrzygnięto 
również losy dalszej części projektowanej kolei. W trakcie posie-
dzenia akcjonariuszy OSE dnia 30 września 1881 roku, podjęto 
decyzję o budowie kolei do Chałupek. Argumentami, które prze-
ważyły na korzyść tego rozwiązania, zamiast przygotowywanego 
już od dłuższego czasu projektu kolei prowadzącej do Jastrzębia 
i Petrowic, były: możliwość wykorzystania istniejącej infrastruk-
tury granicznej na odcinku Annaberg – Oderberg (czyli Chałupki 
– Bohumin), dzięki czemu ograniczono długość budowanej linii, 
a także uniknięto kłopotliwej budowy przejścia granicznego, oraz 
nieuruchomienie kopalń węgla w rejonie Mszany i Jastrzębia. Ten 
drugi fakt uniemożliwiał osiągnięcie rentowności linii, co wobec 
możliwego wykorzystania odcinka do Chałupek jako tranzytowego 
na odcinku między Gliwicami a Austro-Węgrami było znacznym 
ograniczeniem57. Towarzystwo było jednocześnie skłonne, w wypad-
ku powstania kopalń w tym rejonie, do budowy kolei do Jastrzębia 
z wykorzystaniem istniejących planów58.

Projektowana linia do Chałupek miała mieć długość 15,4 km59. 
Jej budowę wyceniono na 1 269 tys. Mk. Projekt został sporządzo-
ny w sposób umożliwiający wykorzystanie warunków terenowych 
w kierunku ładownym (na południe – znaczne spadki). Dzięki no-
wemu odcinkowi miał ulec skróceniu czas dostarczenia węgla do od-
biorców w państwie austro-węgierskim. Projektowana linia wycho-

56  Ibidem, Anlage 24.
57  AP Rac., AMW, sygn. 10, s. 12.
58  Przykład wyprowadzenia linii do Mszany i Jastrzębia ze stacji w Wodzisła-
wiu znaleźć można w: AP Rac., AMW, sygn. 10. Jastrzębie nie miało wówczas 
szczęścia do kolei. Wysuwana jednocześnie, dla przeciwwagi, i forsowana przez 
przemysłowców żorskich oraz właścicieli Jastrzębia koncepcja przedłużenia li-
nii z Orzesza przez Żory, Pawłowice do Jastrzębia również nie znalazła wówczas 
uznania we władzach państwa (B. Niezgoda: Kolej..., s. 95). Szerzej w dalszej 
części artykułu.
59  Faktyczna długość nowego odcinka.
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dziła ze stacji w Wodzisławiu w kierunku południowo-zachodnim, 
przekraczając szosę wiodącą z Wodzisławia do Chałupek, przebie-
gając w pobliżu Gorzyc, przekraczając Odrę i osiągając linię kolei 
Koźle – Bohumin w rejonie Stat. 50,9 + 45,9. Zdecydowano, że 
nowy odcinek zostanie wprowadzony odrębnym torem szlakowym 
do stacji w Chałupkach. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej przedsta-
wiło swoim akcjonariuszom pozytywną opinię co do rentowności 
przedsięwzięcia. Wynikać ona miała nie tylko z możliwego rozwoju 
górnictwa węglowego w rejonie działania kolei, jak również z umoż-
liwienia skrócenia (bądź też wskazania rozwiązania alternatywnego) 
transportu pomiędzy terenami powiatu rybnickiego a Koźlem czy 
też Austrią a okręgiem przemysłowym60.

13 października 1882 roku Towarzystwo Kolei Górnośląskiej 
uzyskało koncesję na budowę linii prowadzącej do Chałupek61. Na-
leży zauważyć, że na potrzeby wspomnianej budowy linii kolejowej, 
KED OSE uzyskała decyzję o bezpłatnym przekazaniu miejskich 
terenów. Już bowiem 13 października 1881 roku władze OSE zwró-
ciły się do władz Wodzisławia o przekazanie odpowiednich gruntów 
pod budowę odcinka wiodącego do Chałupek. Zgoda na ten fakt 
została usankcjonowana podpisaniem odpowiedniej umowy 9 stycz-
nia 1882 roku62.

Przebieg nowej linii wymagał konsultacji ze wszystkimi zainte-
resowanymi stronami – wśród nich z odpowiednimi starostwami 
powiatowymi. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na odcinek 
znajdujący się na terenie ówczesnego powiatu raciborskiego, na 

60  AP Rac., AMW, s. 12–13.
61  Die Deutschen Eisenbahnen..., s. 151. Już wcześniej jednak prowadzono prace 
przygotowawcze, a w marcu 1882 r. oceniano, że projekt linii został już zakoń-
czony (AP Op., RO I, sygn. 8170, s. 286).
62  AP Rac., AMW, sygn. 10, s. 53–53v; 143–143v. Warto zauważyć, że znaczna 
część dokumentów przechowywanych w cytowanej jednostce archiwalnej doty-
czy okresu późniejszego – bo dopiero roku 1888 (tak jak pierwszy z cytowanych 
dokumentów). Świadczyć to może o niezakończeniu procedury przekazywania 
gruntów.
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którym zaplanowano lokalizację jedynego63 przystanku osobowego 
na tym odcinku. Sama jego lokalizacja budziła jednak spory, na co 
jeszcze przyjdzie zwrócić uwagę. 18 grudnia 1882 roku starostwo 
powiatowe w Raciborzu przesłało swoje zastrzeżenia do projektu linii 
kolejowej Loslau – Annaberg. Pierwsze z nich dotyczyło lokalizacji 
wspomnianego przystanku. Pierwotnie miał on się znajdować na 
odcinku oznaczonym jako Stat. 146+20 – 148+84. Starostwo uznało 
jednak, że planowane miejsce zabezpieczyć może jedynie potrzeby 
mieszkańców Gorzyc (a i te, ze względu na niekorzystnie położoną 
drogę dojazdową, w sposób jedynie ograniczony). Podkreślano jed-
nocześnie, że mieszkańcy miejscowości Bluszczów, Rogów i Bełsz-
nica na skutek braku połączenia drogowego, zostaną w ten sposób 
pozbawieni możliwości korzystania z dobrodziejstw kolei. W zamian 
władze zaproponowały lokalizację przystanku na prostym odcin-
ku szlaku w rejonie Stat. 166, aż do przecięcia z szosą powiatową 
wiodącą z Raciborza do Gorzyc. Zwrócono uwagę na to, że miej-
sce owo wymaga mniej kosztownych prac ziemnych. Jednocześnie 
zapewniano, że zlokalizowanie przystanku w proponowanej lokali-
zacji przyniesie wymierne korzyści dla Towarzystwa, a spodziewane 
w rejonie Stat. 169 wzniesienie nie przekracza dopuszczalnych norm 
bezpieczeństwa. Kolejne uwagi dotyczyły przepustów, odwodnień 
i mostów. W większości władze powiatowe sugerowały konieczność 
zwiększenia ich średnic lub długości ze względu na możliwe podto-
pienia torów bądź okolicznych pól. Oceniano również, że na nie-
których odcinkach proponowana liczba przepustów jest za mała. 
W rejonie miejscowości Olza zaplanowano i zrealizowano budowę 
dużego mostu na Odrze. Wśród innych poruszanych zagadnień sta-
rostwo zwróciło uwagę na kwestię odległości pomiędzy zabudowa-
niami a torem kolejowym. Zastrzeżenie wzbudzała lokalizacja torów 

63  D. Jakubczyk : Skarby historii..., s. 128 podaje błędnie, jakoby na tym od-
cinku powstały jednocześnie przystanki w Czyżowicach, Bełsznicy i Olzie. Na-
leży zwrócić uwagę na to, że autor w tym fragmencie pracy nie wykorzystał wy-
danej w 2006 r. pracy Koleją z Katowic do Raciborza, przez co przypisał budowę 
linii do Chałupek Towarzystwu Kolei Wilhelma (Ibidem, s. 128).
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na terenie Nowej Wsi – części miejscowości Zabełków, gdzie odle-
głość od zabudowań wynosiła 35 m, zamiast przepisowych 38 m64.

Jak wynika z istniejącej do dziś lokalizacji przystanku w Bełsz-
nicy, władze powiatowe osiągnęły w tej kwestii sukces. Czy jednak 
przyczyniło się do wzrostu liczby podróżnych – sądząc ze znacznych 
odległości pomiędzy wszystkimi wspomnianymi miejscowościa-
mi a przystankiem ironią było nazwanie go mianem „Gorzyce”65. 
W przebadanym materiale źródłowym znaleźć można informacje 
na temat szczegółowego przebiegu prac budowlanych na tym od-
cinku66. W tym miejscu należy jedynie zwrócić uwagę na fakt, iż 
w marcu 1886 roku informowano, że odcinek do mostu na Odrze 
(w Olzie ?) nie został jeszcze ukończony. Jednocześnie wskazywano, 
że prowadzono wówczas prace w rejonie wspomnianego przystan-
ku, gdzie układano torowisko. Miały się one rozpocząć 5 kwietnia. 
Informowano również władze rejencyjne o sposobie zabezpieczenia 
skrzyżowań jednopoziomowych z drogami (na terenie powiatu ra-
ciborskiego). I tak na skrzyżowaniu z szosą powiatową z Raciborza 
do Gorzyc miano zamontować rogatki sterowane przez pracownika 
kolei. Z kolei przy Stat. 165+20 i 166+80 (skrzyżowania z drogami 
polnymi) planowano zastosować obowiązek ewentualnego zatrzy-
mania pociągu67.

Kolej z Wodzisławia do Chałupek została otwarta dla przewozu 
osób, bagażu i towarów z dniem 1 października 1886 roku68. Jed-
nym z pierwszych rozkładów jazdy na całym odcinku z Rybnika do 

64  AP Op., RO I, sygn. 8168, s. 50–58.
65  AP Op., RO I, sygn. 8168, s. 331; „Amtsblatt der Königlichen Eisenbahn-
Direktion zu Breslau” 1886, nr 40, s. 378–379 (Haltestelle Gross-Gorzütz).
66  AP Op., RO I, sygn. 8168.
67  Wydaje się, że te środki bezpieczeństwa dotyczyły pociągów roboczych, na-
tomiast dla pociągów rozkładowych pozostawiono rogatki w rejonie przystanku 
osobowego.
68  „Amtsblatt der Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Breslau” 1886, nr 40, 
s. 378–379. Postanowienia szczegółowe zawarte w obwieszczeniu dotyczą stoso-
wania ulg taryfowych, taryf specjalnych itp.



początKi Kolei żelaznej w rejonie gorzyc 81

Chałupek przewidywano ruch trzech par pociągów, których rozkład 
jazdy zamieszczono poniżej.

Tabela 1. Rozkład jazdy pociągów na odcinku Rybnik – Wo
dzisław – Chałupki (lata osiemdziesiąte XIX wieku)69

721 723 725 Stacja 722 724 726

8:35 12:56 7:00 o. Rybnik p. 7:39 11:56 6:46

9:10 1:30 7:36 p. Loslau o. 7:05 11:14 6:10

9:17 3:53 8:04 (?) o. Loslau p. 6:57 11:13 6:00

9:40 4:18 8:29 (?) p. Gross Gorzütz o. 6:30 10:46 5:33

9:41 4:20 8:30 (?) o. Gross Gorzütz p. 6:28 10:45 5:30

9:59 4:40 8:50 (?) p. Annaberg o. 6:08 10:27 5:10

Do wspomnianego wcześniej pomysłu przedłużenia kolei pro-
wadzącej z Orzesza do Żor powrócił Bruno Schwittlinski z Kato-
wic70. Sądząc z zachowanej dokumentacji był on przedsiębiorcą, 
który pragnął wykorzystać sprzyjającą koniunkturę prawną (chodzi 
o ustawę o kolejach lokalnych z 1892 r.)71. Z tej przyczyny w lipcu 
1899 roku skierował on serię pism do lokalnych właścicieli gruntów 
czy też potencjalnych zainteresowanych – w sprawie tego projektu. 
Według jego pomysłu, na podstawie wspomnianej ustawy możliwa 
była budowa dwóch odcinków kolei. Pierwszy z nich miał prowa-
dzić z Żor przez Pawłowice do granicy państwa (dość jeszcze wtedy 
ogólnie określonej), drugi natomiast miał połączyć Pszczynę z Wo-
dzisławiem przez Pawłowice. W myśl założeń autora projektu (?) 

69  AP Op., RO I, sygn. 8168, s. 331.
70  Pierwszy zachowany odpis pisma nie wskazuje na fakt wcześniejszych ro-
kowań, jednak dalsza korespondencja (m.in. omówiona poniżej) upoważnia do 
wysunięcia hipotezy o kontynuacji dotychczasowych rokowań.
71  Chodzi o ustawę o kolejkach (Kleinbahn) z 1892 r.: Szerzej: M. Ja r ząbek, 
D. Kel ler, Rozdział wprowadzający. W: Dzieje kolei w Polsce. Red. D. Kel ler. 
Rybnik 2012, s. 16–18.
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linie miały powstać na podstawie wspomnianych przepisów jako 
linie normalnotorowe72.

W zasobie archiwalnym zachowały się trzy odpowiedzi w tej spra-
wie. Odpowiedź barona von Reizenstein jest typowa i w zasadzie 
zbieżna z treścią pozostałych listów73. Baron przypomniał bowiem, 
że wnioskowana idea kilkakrotnie była omawiana przez koła gospo-
darcze powiatów pszczyńskiego i rybnickiego czy władze powiatowe. 
Do tej pory jednak nie przyniosło to żadnych efektów. Autor usto-
sunkował się również do kwestii potencjalnej rentowności linii z Żor 
do granicy. Stwierdził, że istniejąca niemal równoległa droga jest sil-
nie obciążona przewożonymi towarami. Zauważył, że jest to jednak 
silna konkurencja dla przyszłej linii. Mając więc świadomość takiego 
stanu rzeczy, wysuwano – być może wcześniej – również projekty 
skierowania przedłużenia linii z Żor w stronę Wodzisławia Śląskiego. 
Przeciwko takim koncepcjom stawiał jednak argument, że rejon 
Wodzisławia miał lepiej rozwiniętą sieć kolejową niż ten skrawek 
powiatu rybnickiego. Omawiając z kolei drugą linię, podkreślał swo-
je bezpośrednie zainteresowanie projektem (według projektu linia 
miała przechodzić przez jego dobra) i wskazywał, że do tej pory nie 
rozwinęła się komunikacja pomiędzy tymi miastami. W tej sytuacji 
podawał jednocześnie w wątpliwość rentowność takiego odcinka. 
Jako szansę wskazywał możliwość przejęcia, dzięki niższym cenom, 
części ruchu towarowego, który do tej pory wykorzystywał stację 
w Dziedzicach. W obu wypadkach nie budziła zastrzeżeń autora 
kwestia budowy linii o normalnym rozstawie szyn74.

W  świetle pozytywnych odpowiedzi kolejny przedsiębiorca, 
S. Silbermann, również z Katowic, wystosował do władz rejencyj-
nych stosowne pismo informujące o pracach przygotowawczych do 
budowy tychże linii. Prace te polegały na sporządzeniu pomiarów 

72  AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 1–4. Dla treści całej jednostki: por. AP Rac., 
LRyb., sygn. 1540, s. 1–196, 263–303.
73  Sporządzonych przez G.K. Stonawskiego (z Golasowic) i E. Stonawskiego 
(z Jarząbkowic); AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 7–10.
74  Ibidem, s. 5.
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i map75. Niecały miesiąc później w tej samej sprawie skontaktowała 
się z władzami w Opolu firma Oscar Dzialosczynski & Co.76 W tej 
sytuacji konieczne stało się oficjalne uzyskanie opinii lokalnych 
władz powiatowych. W drugiej połowie października starosta po-
wiatu pszczyńskiego zgodził się z tezą o znaczeniu projektowanego 
odcinka z Żor do granicy. Przypomniał również o wcześniejszych, 
niezrealizowanych, koncepcjach i podkreślił uwagę o technicznym 
charakterze linii. Nie miał również obaw co do rentowności pro-
jektowanej linii77. Odrębną analizę sporządzono również w Opolu 
i polecono wykonanie podobnych Królewskiej Dyrekcji Kolei w Ka-
towicach (dalej: KED Kz.)78.

Zakrojone na szeroką skalę dyskusje doprowadziły jednak do 
zmiany kwalifikacji planowanej (chodzi o odcinek do granicy) linii. 
Wymuszono bowiem rezygnację z koncepcji budowy Kleinbahn na 
rzecz linii drugorzędnej79. Oznaczało to w zasadzie przejęcie reali-
zacji inwestycji przez Dyrekcję Kolei. Prywatni inwestorzy starali się 
jeszcze wrócić do swoich koncepcji (np. wysuwając firmę Wackerow 
& Dieter z Wrocławia), jednak było już na to za późno80. Pod koniec 
lutego 1900 roku sporządzono kolejowy opis ekonomiczny linii. 
Nowa linia kolejowa miała wieść z Żor przez Pawłowice, Jarząb-
kowice do Pruchnej (stacja na linii Kolei Północnej)81. Na terenie 
państwa miała mieć ona długość 19 km. Dokument wskazywał za-
ludnienie obszaru oddziaływania kolei na około 20 tys. Zwracano 
w nim uwagę na konkurencję w postaci drogi. Jednocześnie jednak 

75  Ibidem, s. 11, 18–19; pismo z 12 sierpnia 1899 r.
76  Ibidem, s. 13–15, 20–22.
77  Ibidem, s. 15–26; wypowiedź starosty rybnickiego: ibidem, s. 30–36.
78  Analiza wykonana w Opolu w styczniu 1900 r.: ibidem, s. 48–58; analizy 
KED: pierwsza z  15 czerwca 1900 r. (Ibidem, s. 93–109) i  druga z  25 lipca 
1900 r. (Ibidem, s. 92–99). Zwraca uwagę pojawiające się w drugiej analizie po-
danie dalszego przebiegu projektowanej linii, już na terenie Austro-Węgier: „von 
Ustron in Osterreich-Schlesien uber Chybi nach Sohrau in Oberschlesien”. 
79  AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 45; por. też tytuł drugiej analizy KED.
80  Ibidem, s. 111, 114–116.
81  Por. też: Ibidem, s. 130.
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zauważano, że projektowany szlak nie będzie powodował kłopotów 
technicznych podczas budowy82.

Projekt jednak znalazł się w zawieszeniu. W kolejnych miesią-
cach rokowania nie przynosiły efektów. Zaczęły się także pojawiać 
modyfikacje dotychczasowych koncepcji. Na początku maja 1901 
roku starosta powiatu rybnickiego podjął się kolejnej analizy wysu-
niętych projektów. Wśród wysuwanych argumentów pojawiły się 
jednak, po wielu latach, ponownie sprawy górnicze. Krótko podsu-
mowując projekt linii z Żor do Pruchnej83, wskazał, że drugi pro-
jekt obejmie znaczne części powiatu rybnickiego, które do tej pory 
były pozbawione kolei, oraz że jest on niezbędny do uruchomienia 
wydobycia węgla z pokładów w pobliżu Jastrzębia. Należały one 
wówczas (w świetle pisma) m.in. do firmy Fritza Friedländera84, 
a obejmowały obszar w rejonie Jastrzębia, Połomii i Moszczenicy85. 
W tej sytuacji zrozumiałe jest, że starosta opisywał zmodyfikowany 
projekt, który zakładał budowę normalnotorowej linii kolejowej 
z Żor przez Rogoźną, Marklowice, Połomię, Jastrzębie, Moszczenicę, 
Gołkowice do Petrowic86. I to był drugi punkt wyjścia do dalszych 
prac. W czerwcu 1901 roku „Schlesische Zeitung” relacjonowała, 
że w trakcie spotkania w Jastrzębiu dyskutowano o jeszcze innym 
projekcie. Miał on połączyć obie koncepcje. Zakładano w nim bu-
dowę linii z Żor przez Baranowice, Pawłowice, Szeroką, Połomię, 
Mszanę, Moszczenicę, Gołkowice do Petrowic87. W tym też czasie 

82  Ibidem, s. 61–65.
83  Miała ona, według jego wizji, służyć jedynie gminom Baranowice i Osiny; 
Ibidem, s. 132.
84  Szerzej: A. Frużyńsk i: Historia górnictwa w powiecie rybnickim do 1939 r. 
W: Z kart historii powiatu..., s. 191–192.
85  Według starosty rybnickiego, w 1905 r. w Jastrzębiu Górnym były pola gór-
nicze należące do fiskusa, a w Moszczenicy i Jastrzębiu Zdroju właścicielami były 
osoby prywatne (AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 282). Fiskus miał również pole 
górnicze Rogoisna VII (Ibidem, s. 283).
86  Ibidem, s. 132; analiza: s. 169–176a.
87  Ibidem, s. 154. Należy zauważyć, że wymienione miejscowości miały cha-
rakter orientacyjny; por. dalsze projekty. Państwo miało wspierać projekt tej in-
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powstała jednak i kolejna wersja tych planów, w której przewidy-
wano przedłużenie tej linii z Godowa przez Skrzyszów do Gorzyc88. 
Nowy pomysł znalazł akceptację i przez następnych kilka lat stanowił 
podstawę licznych studiów i analiz. W lutym 1902 roku „Schlesische 
Zeitung” znowu pisała o staraniach, tym razem jednak zwracając 
uwagę na niedopuszczenie prywatnej firmy do zrealizowania tej in-
westycji i na widoczne zaniedbanie cywilizacyjne i gospodarcze tych 
części państwa89. 

Rokowania znalazły swoje odbicie w decyzji KED Kz., która 
w marcu 1903 roku rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy 
linii kolejowej z Żor przez Rój, Świerklany, Połomię, Mszanę do Go-
rzyc90. Notatka w „Oberschlesische Anzeiger”91, w której zdecydowa-
nie odrzucono konkurencyjne pomysły92, spowodowała reakcję kół 
gospodarczych z Jastrzębia, które przypomniały o wzmiankowanym 
wcześniej spotkaniu z 1901 roku oraz o rozpoczętych w 1903 roku 
pracach przygotowawczych dla linii Żory – Jastrzębie – Gorzyce93. 
Odpowiedź ze strony KED Kz. była jednak uspokajająca i wskazywa-
ła, że dyskusje trwają, a część z nich dotyczy połączenia Żor z Pszczy-
ną94. Z tymi wypowiedziami współgra informacja, że w 1903 roku 
państwo zaniechało realizacji projektu budowy linii do Pruchnej95.

westycji rozumianej jako linia z  Żor przez Świerklany, Połomię do Chałupek 
(Por. D. Kel ler : Zarys historii budowy..., s. 210). Do niezrealizowanego projektu 
planowano wrócić przed I wojną światową, podejmując nieudaną próbę budowy 
odcinka Godów – Bohumin (J.R. Krzyża: Rozwój kolejnictwa..., s. 27; K. Soida 
i in.: Dzieje katowickiego okręgu..., s. 67; AP Rac., Zespół akt Wydział Powiatowy 
w Rybniku [1837] 1872–1922 (dalej: KA Ryb.), sygn. 268, s. 61v).
88  AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 177–180a.
89  Ibidem, s. 197.
90  Ibidem, s. 235; por. też: AP Rac., KA Ryb., sygn. 268, s. 25.
91  AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 267.
92  Np. Żory – Połomia – Mszana – Wodzisław; Żory – Połomia – Jastrzębie – 
Piotrowice.
93  AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 268.
94  Por. D. Kel ler : Zarys historii budowy..., s. 209–210.
95  Chodziło o  brak porozumienia w  sprawie budowy przejścia granicznego: 
ibidem, s. 210.
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W maju 1905 roku KED Kz. poinformowała starostę powiatu 
rybnickiego, że powrócono do rozważań w sprawie omawianych 
linii96. Na drugim z projektowanych szlaków przewidywano nawet 
rozmieszczenie przystanków. Miałyby się one mieścić w: Baranowi-
cach, Warszowicach, Pawłowicach, Bziu, Jastrzębiu (albo Ruptawie), 
Moszczenicy97, Godowie i Gorzyczkach98. Jednocześnie oczekiwa-
no od starosty wskazania kierunków podróży pasażerów, szacun-
ków nowego ruchu czy też wskazania sąsiednich istniejących stacji 
kolejowych, z których do tej pory korzystali tamtejsi mieszkańcy. 
Miał on również wypowiedzieć się w sprawie działających zakładów 
przemysłowych, domen, pól górniczych itp. oraz zdecydować, która 
z linii – do Gorzyc czy do Pszczyny – jest ważniejsza dla interesów 
powiatu99. W odpowiedzi starosta zdecydowanie wskazał na pierwszą 
z nich jako na ważniejszą i podkreślił, że w Jastrzębiu i Baranowicach 
istnieją domeny, których produkty nie są transportowane przez ko-
lej. Nowa linia mogłaby, według niego, ułatwić wywóz produktów 
z dóbr w Ruptawie i Cisówce. Oceniał, że przyszły ruch pasażerski 
kierować się będzie w stronę Żor i Wodzisławia oraz do kurortu 
w Jastrzębiu. Nie zauważał żadnych większych zmian w gospodarce 
tego obszaru w okresie ostatnich dwóch lat, a budowa linii z Żor 
przez Świerklany i Połomię przyczyniłaby się do rozwoju gospo-
darczego tego terenu. Z powodu braku danych nie udzielił jednak 

96  Por. Ibidem.
97  Koszty wykupu gruntów dla części Pawłowice – Moszczenica: AP Rac., 
KA Ryb., sygn. 268, s. 39.
98  W przebadanym materiale źródłowym natrafiono na plan w skali 1: 25000 
z naniesionymi 3 wariantami przebiegu projektowanej linii do Gorzyc w rejonie 
Jastrzębia. Pierwszy z nich zakładał budowę stacji w Jastrzębiu Górnym i dalej 
wzdłuż istniejącej drogi skierowanie linii w stronę krańca Bożej Góry i dalej Szot-
kowic. Drugi przewidywał przeprowadzenie linii znacznie poniżej wspomnianej 
drogi oraz nie przewidywał budowy stacji w Jastrzębiu. Ostatni wreszcie omijał 
całkowicie Jastrzębie i  sugerował budowę stacji w Zofiówce (AP Rac., LRyb., 
sygn. 1540, s. 382).
99  AP Op., RO I, sygn. 8356, s. 278.
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informacji na temat planowanej daty wykorzystania państwowych 
pól górniczych na tym terenie100.

Kolejne miesiące były decydujące dla przyszłego kształtu plano-
wanej linii. Przez cały 1905 rok w różnych przeanalizowanych do-
kumentach dostrzec można plany budowy kolei prowadzącej z Żor 
do Gorzyc. Sytuacja ta ulega jednak zmianie w II połowie 1906 
roku, kiedy to po raz pierwszy od kilku lat powrócono do koncepcji 
przedłużenia jej do Wodzisławia101. Jak już wzmiankowano, starosta 
rybnicki wspominał o zainteresowaniu podróżnych komunikacją 
w stronę tego miasta, jednak nie zmieniało to ogólnej koncepcji bu-
dowy linii. Decyzje zapadły bowiem w połowie 1906 roku. 16 i 17 
czerwca102 odbył się objazd terenów budowy przyszłych linii. Pierw-
szego dnia przebyto odcinek z Pszczyny przez Łąkę, Wisłę Wielką, 
Pawłowice do Jastrzębia Zdroju (i z powrotem do Żor), drugiego 
natomiast oceniano odcinek z Wodzisławia do Jastrzębia oraz po-
łudniowe skrawki państwa (rejon Moszczenicy, Gołkowic, Godowa 
i Gorzyc), kierując się w stronę Chałupek103. Objazd ten przyczynił 
się do sformułowania wniosków. Władze powiatowe zasugerowały 
bowiem (zapewne nie tylko w trakcie objazdu) skierowanie nowej 
linii bardziej w kierunku północnym oraz w pobliże Wodzisławia. 
W tej sytuacji dotychczasowe projekty winne były zostać zmodyfi-
kowane i w trakcie objazdu udowodniono, że mieszkańcy Gorzyc 
nie potrzebują tej kolei, gdyż w pobliżu stacji w Turzy znajduje się 
szosa do Gorzyc. Skierowanie linii do Wodzisławia gwarantować 
miało również większą rentowność i polepszenie sytuacji gospodar-
czej dotychczas rozwiniętego już terenu104. 

100  Ibidem, s. 282–283.
101  AP Rac., KA Ryb., sygn. 268, s. 44, 46–47.
102  Minister robót publicznych wskazał datę 15 czerwca 1906 r. (AP Rac., 
LRyb., sygn. 1540, s. 304). Spotkanie miało wskazać miejsce na linii z Wodzisła-
wia do Chałupek, do którego miał zostać włączony nowy odcinek.
103  Ibidem, s. 208; wcześniej opis: 196–199.
104  Ibidem, s. 224. W trakcie objazdu zdecydowano również o zmianie loka-
lizacji dworców w Jastrzębiu Górnym i Moszczenicy. Głos w sprawie: ibidem,  
s. 320–327. W świetle późniejszych starań kopalni „Fryderyk” o budowę linii 
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Podjęta decyzja wymagała jeszcze zatwierdzenia urzędowego105. 
Według J.R. Krzyży wcześniejsze projekty nie uzyskały akceptacji 
Ministerstwa Robót Publicznych. Ten znalazł się 21 grudnia 1906 
roku w porządku obrad rybnickiego Kreistagu. Obszerna informacja 
dla jego członków zawiera pełne uzasadnienie budowy nowej linii 
kolejowej na terenie powiatu rybnickiego. Wskazywano zatem, że 
mieszkańcy tych części powiatu są głęboko poszkodowani, nie mając 
dostępu do kolei bądź też będąc zmuszonymi do udawania się do 
Żor czy Wodzisławia. W uzasadnieniu opisywano funkcjonujące 
zakłady przemysłowe i zaludnienie. Jako argument za konieczno-
ścią budowy kolei, wskazywano fakt pracy zarobkowej dużej części 
mieszkańców tych gmin w górnośląskim lub karwińskim ośrodku 
przemysłowym. Z powodu niewystarczającej gęstości sieci kolejowej 
osoby te jedynie raz w tygodniu przyjeżdżały do swoim domów ro-
dzinnych. Budowa linii ułatwiłaby im poruszanie się, przyczyniałby 
się do poprawy stosunków rodzinnych, przyniosłaby również rozwój 
terenu m.in. przez powstanie nowych kopalni węgla kamiennego 
i ułatwienie dojazdu do uzdrowiska w Jastrzębiu. Dopiero jako na 
ostatni argument wskazano na znaczenie kolei dla szerzenia kultu-
ry106. Kreistag zaakceptował budowę nowej linii, a w późniejszym 

do stacji w Turzy (AP Rac., LRyb., sygn. 1549; por. też: D. Jakubczyk : Skarby 
historii..., s. 128).
105  W świetle dotychczasowej literatury przedmiotu tym razem zatwierdzenie 
budowy linii nie przyniosło sprzeciwu władz państwowych. Według J.R. Krzyży 
budowa tej linii nastąpiła „prawie wyłącznie ze względów politycznych”, a  jej 
głównym motywem była chęć germanizacji mieszkańców powiatów rybnickiego 
i pszczyńskiego. Autor przytoczył dosłowne brzmienie urzędowego uzasadnienia 
tej inwestycji (J.R. K rzy ża : Rozwój kolejnictwa..., s. 26–27). W świetle jednak 
analizowanych dokumentów nie należy, jak się wydaje, jednoznacznie wskazy-
wać takiej przyczyny realizacji tej inwestycji. Za J.R. Krzyżą tezę tę powielali 
kolejni autorzy: M. Jerczyńsk i, S.M. Kozia rsk i: 150 lat kolei..., s. 75–76 
(tutaj dodano informację o politycznym uzasadnieniu sformułowanym przez dy-
rekcję); K. Soida i in.: Dzieje katowickiego okręgu..., s. 67.
106  Użyto określenia: Nationalvermogens. AP Rac., KA Ryb., sygn. 268, s. 53, 
58, 61–61v.
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terminie dwukrotnie uzyskał (dla różnych jej fragmentów) wsparcie 
finansowe Wydziału Prowincjonalnego107.

W kolejnych latach prowadzono prace przy budowie linii. Ze 
względu na powtarzalność całej procedury do opisanej wcześniej 
budowy linii do Chałupek, w tym miejscu przedstawię tylko wy-
brane daty, odsyłając jednocześnie do szczegółowych informacji 
w przypisach108.

16 maja 1907 roku minister robót publicznych zatwierdził plan 
robót przedwstępnych na odcinku z Żor do Jastrzębia109. W paź-
dzierniku 1907 roku uzgodniono plany budowy linii110, a wiosną111 
wykonano weryfikację ich w terenie, po wcześniejszym (w styczniu 
1908 r.) ich upublicznieniu112. We wrześniu i październiku 1908 
roku podpisano umowę na budowę odcinka z Jastrzębia do Wo-

107  Ibidem, s. 119 (dla odcinka Żory – Jastrzębie); s. 235 (dla odcinka Jastrzębie 
– Wodzisław).
108  Szczegółowe informacje na temat wykupu gruntów i innych spraw związa-
nych z poszczególnymi własnościami: AP Rac., KA Ryb., sygn. 266–267, 269, 
270–271.
109  AP Rac., KA Ryb., sygn. 268, s. 76. Kartografia dla linii Żory – Wodzisław: 
rejon Gorzyc i Turzy (Ibidem, s. 267); rejon stacji w Turzy (Ibidem, s. 269); 
alternatywny przebieg w rejonie folwarku Olszynica (Bielitzhof ) drugim brze-
giem Leśnicy (Ibidem, s. 289; dyskusja: s. 268–326); plan w obrębie dóbr Msza-
na (AP Rac., KA Ryb., sygn. 266, s. 987); fragment okolic Jastrzębia (Ibidem,  
s. 100); stacja Godów, stacja Wodzisław, stacja Turza, stacja Jastrzębie Zdrój (AP 
Rac., KA Ryb., sygn. 270); stacja Moszczenica (AP Rac., KA Ryb., sygn. 269,  
s. 30); stacja Godów według stanu w marcu 1910 r. (Ibidem, s. 32); rejon dwor-
ca Godów na planie linii (Ibidem, s. 241); rejon stacji Moszczenica według stanu 
z 1910 r. (Ibidem, s.433); początek linii od strony Żor (AP Rac., KA Ryb., sygn. 
267). W większości przypadków są to mapy gruntowe a nie kolejowe, ale zawie-
rające szczegółowe informacje o infrastrukturze kolejowej.
110  AP Rac., KA Ryb., sygn. 266, s. 100. Plan został zamknięty 10 listopada 
1907 r. (AP Op., RO I, sygn. 8249, s. 81). Dokumentacja odcinka z Żor do Ja-
strzębia: AP Op., RO I, sygn. 8249, s. 222–233; opis techniczny odcinka Pawło-
wice – Jastrzębie: Ibidem, s. 348–405 (światłokopia z naniesionymi protestami).
111  AP Rac., LRyb., sygn. 1540, s. 443–445.
112  Ibidem, s. 415.
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dzisławia113. W czerwcu 1910 roku oceniano, że 15 sierpnia tegoż 
roku będzie możliwe otwarcie ruchu kolejowego do Pawłowic114, 
gdzie planowano trzy pary pociągów osobowych o czasie przejazdu 
około czterdziestu minut115. W trakcie dokonanego 8 sierpnia tegoż 
roku krajowo-policyjnego odbioru tego odcinka władze Żor pod-
niosły jednak kwestię budowy zapór na przejeździe w pobliżu sta-
cji116. Nie zatrzymało to jednak samego uruchomienia ruchu117. Na 
1 lipca 1911 roku przewidywano z kolei otwarcie ruchu pociągów 
na odcinku Pawłowice – Jastrzębie Zdrój gdzie planowano otworzyć 
trzy dworce IV klasy w Bziu, Jastrzębiu Górnym i Jastrzębiu Zdro-
ju118. Faktycznie jednak nastąpiło to miesiąc wcześniej119. 11 marca 
1910 roku w Godowie i Łaziskach dokonano komisyjnego obejścia 
budowanej linii120, a jesienią tegoż roku upubliczniono jego wyniki 
i zebrano głosy zainteresowanych stron121. Prace przyniosły m.in. 
wniesienie protestów w sprawie włączenia nowej linii kolejowej do 
odcinka Wodzisław – Chałupki122, nadmiernej wielkości gruntu 

113  AP Rac., KA Ryb., sygn. 268, s. 223–226.
114  AP Rac., LRyb., sygn. 1540, s. 525.
115  Ibidem, s. 521.
116  AP Op., RO I, sygn. 8249, s. 3–4. Jako rozwiązanie tymczasowo sugerowano 
ograniczenie prędkości przejeżdżających przez przejazd pociągów.
117  J.R. K rzy ża : Rozwój kolejnictwa..., s. 27.
118  AP Op., RO I, sygn. 8249, s. 164. Minimalny promień łuków na linii wyno-
sił 500 m, całkowita długość 10,26 km. Przeznaczona była dla ruchu pasażerskie-
go oraz przewozu towarów i zwierząt, dlatego w Bziu i Jastrzębiu Zdroju stacje 
posiadały rampy, a  stacja w  Jastrzębiu Górnym – wagę setną. Nowy odcinek 
podporządkowano następującym organom kolejowym: Urząd Ruchu Katowice 
II (Betriebsamt Kattowitz II), Urząd Maszynowy i Handlowy Katowice (Ma-
schinen-und Verkehrsamt Kattowitz), Urząd Warsztatowy Gliwice (Werkstatte-
namt Gleiwitz) (AP Op., Ibidem, s. 166–167).
119  Ibidem, s. 193, 202, 296. 
120  AP Rac., KA Ryb., sygn. 268, s. 251.
121  AP Rac., LRyb., sygn. 1540, s. 574–579; 590; 594. Dla odcinka Godów 
– Wodzisław (Stat. 321+90 do końca): AP Op., RO I, sygn. 8249, s. 93–123; 
129–145 (stan z grudnia 1910 r.).
122  Ibidem, s. 24–25. Dokumentacja wszystkich spotkań na odcinku z Jastrzę-
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przeznaczonego do wywłaszczenia za odszkodowaniem pod jeden 
z budynków stacyjnych123 czy prośby o przejście w poziomie szyn 
do rozdzielonych linią zabudowań124. Należy zauważyć, iż prace na 
końcowym odcinku linii trwały dość długo i jeszcze w 1912 roku 
niezakończone były uzgodnienia z tym związane125. Na początku 
lipca 1913 roku przewidywano otwarcie ruchu na ostatnim odcinku 
na dzień 4 listopada 1913 roku126. Zbudowano stacje w Moszcze-
nicy, Godowie i Turzy127. Pod koniec września w dalszym ciągu 
zapewniano o dotrzymaniu wspomnianego terminu zakończenia 
prac, planując na ostatni tydzień października odbiór policyjny128. 
Już jednak kilka dni później termin otwarcia przesunięto na (przy-
puszczalnie) 25 listopada129, a  faktycznie linię otwarto dopiero 
2 grudnia 1913 roku130.

Początki kolei w rejonie Gorzyc można zatem datować już na 
koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku. Konkretne decyzje, pod-
jęte na przełomie dwóch następnych dziesięcioleci przyczyniły się 
do utworzenia połączenia z Rybnikiem i Chałupkami. Trzeba było 
jednak czekać kolejne kilkadziesiąt lat, aby z dobrodziejstw kolei 
mogli korzystać mieszkańcy Turzy czy Godowa. Nierozstrzygniętą 
kwestią pozostaje jednak fakt niezrealizowania planów stworzenia 

bia do Wodzisławia: ibidem, s. 19–64.
123  Ibidem, s. 48, 56-57.
124  Ibidem, s.409.
125  Ibidem, s. 414–442. 
126  Ibidem, s. 460. 
127  Minimalny promień łuku wynosił na odcinku Jastrzębie Zdrój – Wodzisław 
500 m, a całkowita długość linii 21,18 km. Nowy odcinek podporządkowano 
następującym organom kolejowym: Urząd Ruchu Gliwice (Betriebsamt Gle-
iwitz) (później Ratibor), Verkehrsamt Ratibor, Urząd Maszynowy Katowice (Ma-
schinenamt Kattowitz) i Urząd Warsztatowy Gliwice (Werkstattenamt Gleiwitz). 
Ibidem, s. 462–464.
128  Ibidem, s. 502. Odbył się w dniach 25–26 października 1913 r. (Ibidem, 
s. 511).
129  Ibidem, s. 505.
130  Ibidem, s. 594; K. Soida i in.: Dzieje katowickiego okręgu..., s. 67. J.R. K rzy-
ża podał błędną datę 2 października (Rozwój kolejnictwa..., s. 27)
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w Gorzycach stacji węzłowej. Być może przyniosłoby to rozwój miej-
scowości. Opracowanie niniejsze ma charakter jedynie porządkujący 
i przyczynkarski, a wiele szczegółowych spraw związanych z budową 
linii kolejowych na tym terenie pozostaje jeszcze do zbadania131. 

131 W 2012 r. w Archiwum Państwowym w Katowicach udostępniono bardzo 
duży (niemal 2 tys. jednostek) dopływ do zespołu Dyrekcja Kolei Żelaznych  
w Ka towicach. Wśród nich jest też co najmniej kilkanaście dotyczących tematyki 
artykułu. Stanowią one zatem materiał do owych badań: sygn. 1/59 (Bahnhof 
Sohrau. Band II); 1/308 (Vorarbeiten: Loslau – Annaberg. Vol I); 1/359 (Be-
triebsöffnung der Nebenbahn von Sohrau nach Jastrzemb. Band I); 1/445 (Ne-
benbahn Sohrau (Oberschlesien) – Pawlowitz – Pless/Gross Gorschütz. Band 
III); 1/487 (Nebenbahn von Pawlowitz nach Pless. Band I); 1/592 (Bahnhof 
Sohrau O/S. Band I); 1/704 (Nebenbahn Sohrau – Pless – Landesgrenze. Band 
I); 1/730 (Bahnhof Gross Gorschütz. Band I); 1/850 (Haltestelle Olsau. Band 
I); 1/872 (Nebenbahn von Sohrau über Pawlowitz und Godow nach Loslau. 
Band V); 1/940 (Nebenbahn von Sohrau über Pawlowitz, Jastrzemb und Go-
dow nach Loslau. Band III); 1/1140 (Bahnhof Ober-Jastrzemb. Band I); 1/1181 
(Nebenbahn von Sohrau über Pawlowitz, Jastrzemb, Godow nach Loslau. Band 
VII); 1/1308 (Bahnhof Bad Jastrzemb. Band I); 1/1371 (Nebenbahn Sohrau 
O/S – Gr. Gorzütz über Roy – Schwierklan, Kostananschläge pp. Band I); 
1/1676 (Secundärbahn Rybnik – Loslau – Jastrzemb und Loslau – Annaberg. 
Band II). Istnieją również liczne poszyty dotyczące spraw gruntowych (sygn. 
1/90; 1/110; 1/123; 1/144; 1/184; 1/209; 1/325; 1/335; 1/336; 1/342; 1/347; 
1/351; 1/447; 1/459; 1/508; 1/535; 1/652; 1/669; 1/783; 1/808; 1/916; 1/954; 
1/966; 1/1025; 1/1071; 1/1170; 1/1219; 1/1244; 1/1307; 1/1353; 1/1367; 
1/1383; 1/1412; 1/1561; 1/1618; 1/1841; 1/1880). Za wskazanie tych materia-
łów dziękuję Panu Jakubowi Grudniewskiemu.
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Łukasz Gądzik 

Zdrowotność i zachorowalność w Katowicach  
w okresie międzywojennym

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dostrzeżono i uzna-
no za priorytetowy problem zdrowotności. Był to istotny problem 
dla władz Katowic, ze względu na przemysłowy charakter miasta. 
Wśród mieszkańców miasta i przyległych osad wciąż panował niski 
poziom kultury sanitarno-higienicznej, co powodowało szerzenie 
się chorób społecznych, takich jak: gruźlica, dur brzuszny, błonica, 
płonica, czerwonka, jaglica, śmiertelność niemowląt czy choroby 
weneryczne. Fatalny stan zdrowotny narodu polskiego stał się jed-
nym z argumentów przemawiających za potrzebą wzmożonej ak-
tywności państwa w dziedzinie ochrony zdrowia. 

W związku z szerzeniem się chorób zakaźnych oraz innych na-
gminnie występujących rząd wydał ustawę z  dnia 25 lipca 1919 
roku, która wprowadziła obowiązek zgłaszania urzędom sanitarnym 
wszystkich przypadków chorób zakaźnych, a w wyniku zarządzenia 
ministra zdrowia publicznego również innych chorób. W wypadku 
zaistnienia którejś z chorób lekarz powiatowy miał obowiązek zgło-
szenia zdarzenia, a także w każdym przypadku przeprowadzał do-
chodzenie i wydawał konieczne zarządzenia (umieszczenie w szpi-
talu, roztoczenie opieki nad środowiskiem, zarządzenie szczepień 
ochronnych, odkażanie itp.)1.

1  „Dziennik Ustaw RP” (dalej: Dz. U. RP) 1919, nr 67, poz. 402, Ustawa 
z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz in-
nych chorób, występujących nagminnie. Ustawa ta stanowiła dalsze rozwinięcie 
obszernego dekretu Naczelnika Państwa z 7 II 1919 r. i była uzupełniana kil-
kakrotnie w swym brzmieniu z dnia 21 II 1935 r. ustaliła obowiązek zgłaszania 
następujących chorób zakaźnych: dżuma, żółta gorączka, ospa naturalna, cholera 
azjatycka, dury: brzuszny, rzekomy, osutkowy i powrotny, czerwonka, błonica, 
płonica, nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, odra, nagminne za-
palenie przyusznicy, krztusiec, zimnica, zakażenie połogowe, zapalenie przednich 
rogów rdzenia, nagminne zapalenie mózgowia, choroba Banga, trąd, gruźlica 
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W  Katowicach było wówczas 5 szpitali: miejski, dla dzieci, 
św. Elżbiety, oo. bonifratrów i Spółki Brackiej, które rozdzielone 
były na poszczególne części miasta. Po przyłączeniu dzielnicy Dąb 
odnowieniu poddano znajdujący się tam szpital gruźliczy. Jedyną 
dzielnicą, która nie posiadała lecznicy, była Ligota. 

Liczba chorych w  Katowicach w  latach 1926–1929 podwo-
iła się z 1886 do 4181 osób. Z  jednej strony świadczyć to może 
o wzroście wykrywalności chorób i zwiększającej się świadomości 
społeczeństw w zakresie występowania różnych schorzeń, z drugiej 
natomiast – o rozrastaniu się miasta pod względem przemysłowym, 
co wpływało niekorzystnie na zdrowotność mieszkańców.

Na terenie Katowic, podobnie jak na obszarze całej Polski, no-
towano co roku obecność pewnych i trudnych do zwalczania cho-
rób zakaźnych. W przedziale lat 1926–1929/1930 wystąpiły takie 
choroby jak: dur brzuszny – 126 przypadków w Katowicach, a na 
Śląsku 1987, w całym kraju około 15 tys.; odra – 229 w Katowi-
cach, na Śląsku 6130, natomiast w kraju ponad 44 tys.; płonica 
– 545 zachorowań w Katowicach, 4852 na Śląsku i ponad 30 tys. 
w  Polsce; błonica – 203 zachorowania w  Katowicach, na Śląsku 
3403 oraz około 11 tys. w Polsce; czerwonka – w Katowicach 79, 
Śląsk –- 2256, a  Polsce – 32522. Co ciekawe, mimo niewielkiej 
liczby chorych na zapalenie opon mózgowych w samych Katowi-
cach (11), to liczba zachorowań w  województwie śląskim (349) 
w stosunku do całej Polski (645) stanowiła połowę tej wielkości3. 
Warto dodać, że ogólna liczba zgłoszonych chorób pod koniec lat 
dwudziestych w Katowicach malała i  to nawet w dość w dużym 

w przypadkach niebezpiecznych dla otoczenia, róża, jaglica, twardziel, wąglik, 
nosacizna, włośnica, wścieklizna, zatrucie jadami mięsnymi i rybimi lub grzyba-
mi, ukąszenie przez żmiję oraz innych chorób – na zarządzenie Ministra Opieki 
Społecznej.
2  „Roczniki statystyczne miasta Katowic” z  lat 1926–1929; „Mały Rocznik 
Statystyczny GUS”. Warszawa 1939, tab. 18, s. 301; „Śląskie Wiadomości Staty-
styczne” 1934, R. I, s. 9.
3  Ibidem.
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tempie4, co wynikało z częściowego podniesienia jakości sanitariatu 
w mieście i zwiększonej świadomości zdrowotnej mieszkańców.

Jeżeli chodzi o stan chorych w szpitalu miejskim w Katowicach 
to przedstawiał się on następująco: szpital leczył w 1926 roku 699 
mężczyzn i 1174 kobiety, 184 chłopców, 134 dziewcząt. Na koszt 
Ogólnomiejscowej Kasy Chorych leczono 687 osób, natomiast 
reszta chorych była rozliczana poprzez Urząd Opieki nad Ubogi-
mi (443 osoby); Policję Miejską (519 pacjentów); Kolejową Kasę 
Chorych (181 osoby); Kasę Chorych Huty Cynkowej (1 osoba); 
pozostałe kasy chorych 71 osób5. Część szpitali, co ciekawe, prowa-
dziło podział statystyczny chorych według wyznania. I tak, w roku 
1926 szpital miejski leczył 2079 katolików, 56 ewangelików, 52 
wyznania mojżeszowego oraz 4 innowierców, co razem dawało 
2191 chorych6. Podobne dane prowadziła lecznica oo. bonifratrów 
w Bogucicach7. Zachowały się nieliczne sprawozdania z działalno-
ści szpitala w tym okresie. W szpitalu przebywało wówczas 1223 
katolików, 22 ewangelików, 11 wyznania mojżeszowego. Ponad-
to, wedle zestawienia z roku 1925, w szpitalu było 1256 chorych, 
z których 881 opuściło zakład po zupełnym wyleczeniu, 162 w sta-
nie znacznego polepszenia, 31 niewyleczonych, 48 umarło. Do dal-
szego leczenia pozostało 92 pacjentów. Ogólna liczba dni pielęgna-
cyjnych w szpitalu wynosiła 36 782, więc dziennie pozostawało na 
utrzymaniu przeciętnie 100 chorych. W ciągu tego czasu leczono 
i  utrzymywano w  szpitalu bezpłatnie 281 chorych, na koszt zaś 
Związków Ubogich (czy Urzędu Opieki nad Ubogimi?), Kas Cho-
rych i na koszt własny 975 chorych. Lecznica posiadała pracownię 
rentgenowską, w której sporządzono 268 zdjęć i prześwietleń. Wy-

4  „Rocznik statystyczny miasta Katowic” 1938, tab. 51, s. 31.
5  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat.), Zespół akt Akta Mia-
sta Katowice (dalej: AmK), sygn. 119 a, Sprawozdanie administracyjne magistratu 
miasta Katowic za rok 1927, s. 69.
6  Ibidem.
7  Warto nadmienić, iż od września 1922 r. do września 1925 r. w  szpitalu 
oo. bonifratrów mieścił się też Wojskowy Szpital Rejonowy, w którym opiekę 
nad chorymi żołnierzami sprawowali zakonnicy.
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konywano również naświetlenia lampą kwarcową i  lampą sollux 
na zlecenia lekarskie, których w sumie w 1925 roku wydano 342 
chorym. Od dnia założenia szpitala, tj. od 6 września 1874 roku do 
31 grudnia 1925 roku, leczono ogółem 62 173 osoby8. Warto jesz-
cze podkreślić, iż szpital leczył wyłącznie mężczyzn. W kolejnych 
latach liczba chorych zwiększała się, podobnie jak liczba usług. Po-
dział statystyczny chorych w roku 1926 pod względem wyznania 
przedstawiał się następująco: 1406 katolików, 26 ewangelików, 11 
wyznania mojżeszowego. Pod koniec lat dwudziestych w szpitalu 
leczono 1844 chorych. Zgodnie z  podziałem według wyznania 
zanotowano: 1778 katolików, 42 ewangelików, 1 prawosławny, 
23 żydów. Liczba dni pielęgnowania w szpitalu wynosiła 56 724, 
dziennie więc pozostawało na utrzymaniu przeciętnie 155 chorych, 
a każdy z nich pozostawał na 30 dni leczenia9.

W  roku 1930 zarejestrowano w  Katowicach 348 zachorowań 
na choroby zakaźne, natomiast w 1938 roku już 856. Zachorowal-
ność była prawie 2,5 razy większa niż na początku lat trzydziestych. 
Wzrastała też w omawianym okresie liczba chorych w  szpitalach 
miejskich w  Katowicach. W  porównaniu do roku 1926 liczba 
chorych zwiększyła się prawie trzykrotnie, natomiast w okresie od 
1930 do 1937 wzrosła o 766 pacjentów10. W roku 1932 w Kato-
wicach odnotowano 563 różnego typu zachorowania na choroby 
zakaźne. Był to szczytowy okres kryzysu gospodarczego. W tym sa-
mym czasie w Poznaniu było 2451 zachorowań. Rok później dane 
przedstawiały się następująco: 367 przypadków w Katowicach, czy-

8  52-gie Sprawozdanie Roczne Szpitala O.O. Bonifratrów (Braci Miłosiernych) 
Polskiej Prowincji Zakonnej pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów w Kato-
wicach – Bogucicach. 1925. Załącznik dołączony do książki M. M. Łobozek : 
Klasztor i szpital Bonifratrów pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów w Kato-
wicach – Bogucicach (125 lat istnienia). Katowice Bogucice 1999.
9  Ibidem. Sprawozdanie za rok 1928 i 1930.
10  Obliczenia własne na podstawie „Roczników Statystycznych miasta Kato-
wic” z lat 1927–1938.
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li nastąpił dość duży spadek, i  1889 w  Poznaniu, gdzie również 
liczba chorych obniżyła się11.

W  latach 1930–1937 można dostrzec bardzo dużą zachoro-
walność katowiczan na płonicę i  błonicę. W  większości dotyczyło 
to osób niezaszczepionych, chociaż miasto prowadziło szeroko za-
krojoną agitację, nawołując do szczepień, zwłaszcza wśród dzieci. 
Ogólna liczba zachorowań na płonicę w latach 1930–1938 wynio-
sła 1723 (przeciętna zachorowań w  Katowicach wyniosła 191,4, 
w województwie śląskim 1095,6, natomiast w Polsce 22 120,5). 
Najwięcej przypadków wystąpiło w roku 1937, bo aż 316 (w woj. 
śląskim 1003, w kraju 24 896), a następnie liczba ta zaczęła spa-
dać. Najmniej chorych odnotowano w 1931 roku, tylko 56. Na 
uwagę zasługuje jednak bardzo znaczne nasilenie zachorowań na 
błonicę, które w roku 1934 wzrosły w porównaniu z rokiem 1933 
o 100%. Rozpoczęto więc szczepienia ochronne anatoksyną bło-
niczą na dużą skalę. W roku 1935 zwiększono ich liczbę po prze-
prowadzonej akcji propagandowej w  prasie (za pomocą ulotek, 
plakatów itp.) w centrum szczepień zapobiegawczych w Miejskim 
Ośrodku Zdrowia. W  latach 1935–1937 magistrat zorganizował 
dobrowolne szczepienia przeciwko błonicy. W roku 1937, zgodnie 
z zarządzeniem wojewody Michała Grażyńskiego, przeprowadzono 
po raz pierwszy przymusowe szczepienia wszystkich dzieci do lat 
dziesięciu. Pierwsze szczepienie wykonano u 14 906 osób, a dwu-
krotne u 13 885 dzieci. Ogólną organizację szczepień opracował 
lekarz miejski, a specjalistyczną stronę administracyjną zrealizował 
referent i  kilku funkcjonariuszy Policji Miejskiej12. Ogólna licz-
na zachorowań w  latach 1930–1938 wyniosła 1605 przypadków 

11  „Rocznik statystyczny miasta Katowic” 1938, tab. 51, s. 31; „Rocznik Staty-
styczny stołecznego Miasta Poznania za lata 1933–1934”. Poznań 1935, tab. 62, 
s. 42.
12  AP Kat., AmK, sygn. 119 b. Sprawozdanie administracyjne..., s. 6; K. Sta-
warsk i: Obecna organizacja..., s. 28.
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(przeciętna dla Katowic to 178,3; województwa śląskiego – 1173,4; 
Polski – 19 002)13.

Wśród najliczniej występujących chorób zakaźnych w  latach 
trzydziestych w  Katowicach można jeszcze wymienić odrę (632 
przypadki), gruźlicę (489) i  dur brzuszny (334). Odnotowano 
małą liczbę zachorowań na czerwonkę (13). Bywały nawet lata 
niewystępowania tej choroby. Podobnie było z  zapaleniem opon 
mózgowych (25 zachorowań). Występowały także, ale bardzo 
sporadycznie, inne choroby, jak włośnica, dur plamisty, choroba 
Hei nego-Medina czy tężec14. Dane z lat 1932–1933 dla Katowic 
i Poznania mówią, iż liczba zachorowań na odrę w obu miastach 
wynosiła w  1932 roku odpowiednio – 21 i  0, na gruźlicę – 27 
i 505, dur brzuszny – 54 i 89, czerwonkę – 0 i 11; W 1933 roku na 
odrę – 22 i 0, na gruźlicę – 66 i 541, dur brzuszny – 17 i 51, czer-
wonkę – 0 i 515. Są spore różnice, zwłaszcza w zachorowalności na 
gruźlicę, co świadczyło przede wszystkim o większym zagęszczeniu 
ludności Poznania.

Częstotliwość występowania chorób nie przybierała charakteru 
epidemii, choć często zachorowania kończyły się zgonami. Nato-
miast ogromnym problemem społecznym w województwie – po-
dobnie jednak i w całej Polsce – była gruźlica. O rozwoju gruźlicy 
decydowały warunki mieszkaniowe. Mieszkania często były cia-
sne, ciemne, wilgotne, brudne, niewietrzone, z reguły niewygodne 
i rzadko kiedy estetycznie urządzone. Rozwojowi gruźlicy sprzyjała 
także zła i czasami nieświeża żywność. Walka z gruźlicą prowadzona 
była na obszarze Rzeczypospolitej poprzez cyklicznie powtarzane 

13  Obliczenia własne na podstawie: AP Kat., Zespół akt Urząd Wojewódzki 
Śląski (dalej: UW Śl.), Wydział Społeczno-Polityczny (dalej: WSP), sygn. 849,  
s. 1–169; „Roczniki statystyczne miasta Katowic” z lat 1927–1938; „Mały Rocz-
nik Statystyczny GUS” 1939..., tab. 18, s. 301; „Śląskie Wiadomości Statystycz-
ne” 1938, R. V, s. 320.
14  AP Kat., AMK, sygn. 119 b. Sprawozdanie administracyjne..., s. 6; „Roczniki 
statystyczne miasta Katowic” z lat 1930–1938.
15  „Rocznik statystyczny miasta Katowic”1938..., tab. 51, s. 31; „Rocznik Sta-
tystyczny stołecznego Miasta Poznania...”, 1935, tab. 62, s. 42.
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kampanie. W marcu 1926 roku, na wniosek Związku Przeciwgruź-
liczego w Warszawie, minister spraw wewnętrznych udzielił zezwo-
lenia na urządzanie co roku na obszarze Polski Dni Przeciwgruźli-
czych, w trzecią sobotę i niedzielę kwietnia, które na obszarze wo-
jewództwa śląskiego były organizowane dopiero w latach trzydzie-
stych16. Ponieważ Towarzystwo do Walki z Gruźlicą nie dyspono-
wało dostatecznym funduszem, a państwo ze wsparciem przyjść nie 
mogło, w dni przeciwgruźlicze odbywały się kwesty i zbiórki ulicz-
ne ze sprzedaży znaczków i nalepek przeciwgruźliczych. Ponadto 
w pomieszczeniach publicznych miały miejsce odczyty, pogadanki, 
przedstawienia, pokazy, zabawy dochodowe i inne przedsięwzięcia, 
mające na celu zainteresowanie mieszkańców tymi zagadnieniami 
i zdobycie środków na ich zrealizowanie17. To właśnie ta choroba, 
szerząca się w  środowiskach najbiedniejszych, rozpowszechniona 
była wśród mieszkańców Katowic. Najwięcej osób było dotknię-
tych tą śmiertelną chorobą w dzielnicach Załęże i Dąb. Wynikało to 
z bliskiego położenia obok siebie domostw robotniczych, hut i ko-
palń, co stanowiło wysokie ryzyko zachorowań. Największe żniwa 
zbierała gruźlica w miesiącach maj–czerwiec, kiedy zachorowalność 
znacznie się podnosiła18. W szpitalach w 1927 roku leczono 97 osób 
(wg Rocznika statystycznego Katowic było 56 przypadków), w  tej 
liczbie 47 mężczyzn, 35 kobiet i 15 dzieci. W szpitalu miejskim 
przebywały 64 osoby, w szpitalu dla dzieci 15 osób, w szpitalu oo. 
bonifratrów 16 i 2 chorych u św. Elżbiety. Ogólny koszt utrzyma-
nia pacjentów wynosił 14 321,97 zł19.

O  tym, jak duże zagrożenie czyniła szerząca się w  zastraszają-
cy sposób gruźlica dowodził fakt, iż „nie było w Polsce człowieka, 
któryby nie był dotknięty w jakiś sposób przez gruźlicę. Najwięcej 
16  M. Pos łuszna : Edukacja zdrowotna wobec cywilizacyjnych plag i chorób spo-
łecznych II Rzeczpospolitej w perspektywie początku XXI wieku. W: Edukacja dla 
bezpieczeństwa wybrane perspektywy. Red. D. Kowa lsk i, M. Kwiatkowsk i, 
A. Zduniak . Lublin–Poznań 2004, s. 278.
17  Ibidem, s. 278–279.
18  AP Kat., AMK, sygn. 119 a, Sprawozdanie administracyjne..., s. 58.
19  Ibidem, s. 53.
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jednak z powodu gruźlicy cierpiały warstwy niezamożne, niekiedy 
wprost dziesiątkowane przez tą straszną plagę, którą można by na-
zwać białym morem”20. Zwalczanie gruźlicy w Katowicach w roku 
1927 przybrało większe rozmiary niż w roku 1926 ze względu na 
coraz częstsze zgłaszanie wypadków zachorowań. Urząd miasta 
wskutek tego wszelkimi środkami, m.in. przez umieszczanie cho-
rych w szpitalu, udzielanie pomocy materialnej (zapomogi w go-
tówce, mleko, lekarstwa itp.) przystąpił do radykalnej walki z  tą 
chorobą. Do urzędu w 1927 roku zgłosiło się ogółem około 200 
osób zagrożonych gruźlicą, które poddano badaniu lekarskiemu21.

Zwalczanie gruźlicy w Polsce posunęło się znacznie naprzód po 
1920 roku, zwłaszcza od czasu powstania Ogólnopolskiego Związ-
ku Przeciwgruźliczego, skupiającego 6 towarzystw przeciwgruźli-
czych, działających już w okresie przedwojennym. Od 1927 roku, 
kiedy patronat nad związkiem objął Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej, Ignacy Mościcki, coraz częściej pomocy zaczęły udzielać 
samorządy i rząd22. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
rozpoczęto na szerszą skalę przygotowywania do akcji zwalczania 
gruźlicy. Liczba zgonów procentowo utrzymywała się, w porówna-
niu z  innymi przyczynami zgonów, na poziomie 10,6% w 1929 
roku i 12,5% w 1934 roku23. Walka z tą chorobą społeczną była 
bardzo trudna i, mimo prowadzonej w tym kierunku szeroko za-
krojonej akcji, nie przynosiła rezultatów z powodu przeludnionych 
i niehigienicznych mieszkań oraz niedożywienia. Braki te ponadto 
potęgował kryzys gospodarczy. 

W województwie śląskim działało Towarzystwo Walki z Gruź-
licą, nad którym pieczę sprawował Polski Czerwony Krzyż (PCK) 

20  „Orędownik Zdrowia” 1928, nr 11, s. 1–2.
21  AP Kat., AmK, sygn. 119 a, Sprawozdanie administracyjne..., s. 52.
22  Sprawozdanie z  działalności Śląskiego Towarzystwa Walki z  Gruźlicą (dalej: 
ŚWzG) w Katowicach za rok 1937. Katowice 1938, s. 3.
23  Według danych z: AP Kat., UW Śl., WSP, sygn. 849, s. 1–169, stan ten w la-
tach 1931–1933 różnił się od tego, który podaje w tabeli M. Kołeczek : Stan 
sanitarny miasta..., s. 5–6, i wynosił około 9%.
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– Okręg Śląski z siedzibą w Katowicach24. Zarząd śląskiego Towa-
rzystwa Walki z Gruźlicą w Katowicach składał się z 11 członków 
wybranych przez walne zebranie na okres trzech lat oraz delegata 
Urzędu Województwa Śląskiego25. Polski Czerwony Krzyż utrzy-
mywał w  mieście 1 przychodnię przeciwgruźliczą, jednak tylko  
do kwietnia 1935 roku. Następnie przychodnia została przenie-
siona do lokalu Miejskiego Ośrodka Zdrowia, gdzie PCK nadal 
prowadził swoją działalność. Przychodnia posiadała własny aparat 
rentgenowski, lampy kwarcowe, sollux, mikroskop oraz zatrudnia-
ła fachowy personel lekarski i stosownie przeszkolony zespół pielę-
gniarski. Zadaniem poradni było udzielanie fachowej porady lekar-
skiej, a także dożywianie, dostarczanie środków dezynfekcyjnych, 
spluwaczek, udzielanie zapomóg na leczenie szpitalne i sanatoryj-
ne, prowadzenie kolonii letnich dla dzieci26.

Liczba chorych znajdujących się w ewidencji przychodni wzra-
stała, choć, co dziwne, spadła liczba udzielonych porad. Poważnym 
niedostatkiem był brak w mieście szpitala dla gruźlików. Wzrosła 
natomiast między 1931 a 1938 rokiem o 273 osoby liczba odwie-
dzin domowych. W 5 szpitalach na terenie miasta było tylko 77 
łóżek przeznaczonych dla gruźlików. Liczba łóżek szpitalnych dla 
gruźlików na terenie województwa śląskiego w roku 1938 wynosiła 
około 900. Było to niewspółmiernie mało w stosunku do potrzeb 
– liczba chorych na Śląsku wynosiła około. 40 tys., a potrzeby sza-
cowano na około 4 tys.27 W roku 1934 leczono w Katowicach 438 
osób. W roku 1938 leczono 452 pacjentów (z tego 381 chorych na 

24  W 1924 r. przy oddziale śląskim Polskiego Czerwonego Krzyża powstała Sek-
cja Walki z Gruźlicą, przekształcona później w Towarzystwo Walki z Gruźlicą.  
S. Fer tacz: Lecznictwo i opieka społeczna. W: Województwo śląskie (1922–1939). 
Zarys monograficzny. Red. F. Sera f in. Katowice 1996, s. 536.
25  Sprawozdanie z  działalności ŚWzG w  Katowicach za rok 1936. Katowice 
1937, s. 6.
26  M. Kołeczek : Stan sanitarny miasta..., s. 6–7.
27  AP Kat., UW Śl., Wydział Zdrowia Publicznego (dalej: WZP), sygn. 30, 
Czerwony Krzyż w Katowicach, s. 2.
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gruźlicę płuc i 71 na gruźlicę innych organów)28. Najwięcej osób 
leczono w szpitalu św. Elżbiety, bo aż 286. W innych placówkach 
dane przedstawiały się następująco: lecznica Spółki Brackiej – 252; 
szpital miejski – 245; miejski szpital dla dzieci – 46; lecznica oo. 
bonifratrów – 7229. Liczba łóżek była za mała, jeżeli weźmie się 
pod uwagę nieuleczalnie chorych, wymagających izolacji w szpita-
lu, jak i  przypadki nadające się do leczenia. Walka z  gruźlicą na 
Górnym Śląsku nie była łatwa. Na terenie województwa śląskiego 
wystąpiło około 40 tys. zachorowań, z czego około 13 tys. z otwar-
tą gruźlicą płuc, niebezpieczną dla otoczenia. W tym okresie, gdy 
nędza i bezrobocie sięgały punktu kulminacyjnego, gruźlica stała 
się najbardziej dokuczliwą plagą społeczną, manifestującą swój po-
stęp szczególnie tam, gdzie uprzednio głód i bezdomność osłabiały 
odporność ludzi30.

Na przełomie lat 1935 i  1936 Śląskie Towarzystwo Walki 
z Gruź licą w Katowicach prowadziło intensywną propagandę prze-
ciwgruźliczą w czasie tzw. Dni Przeciwgruźliczych. Sekretariat to-
warzystwa rozsyłał do dyspozycji poszczególnych grup Dni Prze-
ciwgruźliczych następujący materiał propagandowy: 50 broszur 
Leczenie gruźlicy, 500 plakatów ulicznych, 1000 plakatów z hasła-
mi propagandowymi, 50 broszur Dla Zdrowia, 100 egzemplarzy 
Odczyt o gruźlicy, 12 tys. ulotek pouczających o istocie gruźlicy oraz 
o  sposobach jej zapobiegania i  zwalczania. W  radiu wygłaszano 
odczyty oraz puszczano płytę gramofonową o gruźlicy. W dalszej 
perspektywie postawiono sobie za cel rozwój lecznictwa oraz orga-
nizację przychodni przeciwgruźliczych31.

Walka z gruźlicą łączyła się ściśle z całością akcji zapobiegawczej, 
prowadzonej przez magistrat. Poradnia przeciwgruźlicza stanowiła 
dla miasta jedno z ogniw tej walki. Miasto Katowice ponosiło część 
jej kosztów utrzymania, a także finansowało uzdrowisko dla dzieci 

28  „Rocznik Statystyczny Katowic” 1938, tab. 58, s. 35.
29  Ibidem.
30  Sprawozdanie z działalności ŚWzG 1937..., s. 3.
31  Ibidem, s. 20.
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w Gorzycach na 120 łóżek oraz izolatorium dla niemowląt szcze-
pionych przeciwko gruźlicy przy żłobku miejskim. W dziedzinie 
lecznictwa magistrat prowadził wspomniany już oddział gruźliczy 
szpitala miejskiego (na ok. 27 łóżek) i ponosił koszty leczenia cho-
rych ubogich. Jednak w mieście nadal brakowało taniego izolato-
rium dla ciężkich przypadków gruźlicy zaraźliwej, nienadających 
się już do leczenia, a wymagających odosobnienia ze względu na 
rozsiewanie choroby w otoczeniu rodzinnym32.

Podobnie jak w przypadku gruźlicy, również zachorowalność na 
choroby weneryczne przybrała duże rozmiary. W roku 1927 zgło-
siło się do lekarzy ogółem 51 osób dotkniętych tą chorobą, w tym 
14 kobiet (wg Rocznika statystycznego Katowic zanotowano 26 przy-
padków, czyli prawie o połowę mniej). Część chorych umieszczono 
w szpitalach: miejskim (30 osób, w tym 12 kobiet), oo. bonifra-
trów (4 osoby), szpitalu dla dzieci (3 osoby, w tym 2 dziewczynki), 
co razem dawało 37 osób. Oprócz leczenia szpitalnego przekazano  
8 osób, w tym 2 kobiety, do leczenia ambulatoryjnego lekarza spe-
cjalisty. Ogólne koszty utrzymania chorych wenerycznie w szpita-
lach wynosiły 3 787,07 zł, koszty zaś za udzielone lekarstwo dla 
ambulatoryjnie leczonych – 887,71 zł33.

Przyczyną rozpowszechniania się wielu chorób była prostytucja. 
Walkę z  nierządem prowadziła dyrekcja Policji (brygada sanitar-
no-obyczajowa), która utrzymywała lekarza specjalistę. Poddawał 
on cztery razy w  tygodniu badaniu prostytutki zarejestrowane  
oraz kobiety podejrzane o  uprawianie nierządu tajnego. Według 
ustawy, to gmina, w  której przechwycono taką kobietę, musiała 
poddać ją leczeniu. Niestety, oddział w katowickim szpitalu miej-
skim okazał się za mały dla prostytutek, dlatego też wybudowano 
specjalny pawilon w obrębie szpitala miejskiego, oddany do użytku 
w roku 193034. W roku 1936 miasto leczyło szpitalnie 14 prosty-

32  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne miasta Katowic. 
Kwiecień–wrzesień 1937, s. 10; K. Stawarsk i: Obecna organizacja..., s. 22.
33  AP Kat., AmK, sygn. 119 a, Sprawozdanie administracyjne..., s. 53.
34  M. Kołeczek : Stan sanitarny miasta Katowic. Odbitka z Pamiętnika X Zjaz-
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tutek, co pochłonęło kwotę 17 297,12 zł. Jednak ze względu na 
szczupłość szpitala miejskiego przekazano prostytutki do szpitala 
w Będzinie35. W roku 1935 założono przychodnię przeciwwene-
ryczną w ośrodku zdrowia, przeznaczoną do leczenia ubogich męż-
czyzn i  kobiet oraz prostytutek. Jednak od początku ze względu 
na brak pieniędzy borykała się ona z problemami. Do roku 1935 
miasto Katowice poddawało leczeniu ubogich chorych wenerycz-
nie w ambulatorium ogólnym szpitala miejskiego36. Na początku 
roku 1937 do przychodni zgłosiło się 135 osób, a w  roku 1938 
– 199. W 1937 roku udzielono 6340 porad oraz wykonano 350 
badań serologicznych i mikroskopowych37.

Poza profesjonalną służbą zdrowia popularna była jeszcze me-
dycyna niekonwencjonalna. W  Katowicach działał bardzo znany 
znachor Józef Ciślak. Zajmował się on lecznictwem naturalnym. 
Swój gabinet miał na ulicy Młyńskiej 15, jednakże poza osobistymi 
wizytami pacjentów, odpisywał na listy i wysyłał porady, recepty, 
wstawki, jak również różne środki przeciw wszelkim chorobom. 
Jak zapewniał, ciężko chorym sprawiał szybko ulgę i usuwał róż-
ne i  najdokuczliwsze choroby, przywracał siły w  krótkim czasie. 
W mieście były rozprowadzane ulotki reklamujące działalność owe-
go uzdrowiciela. Zaczął wydawać w  Katowicach „Ligę Zdrowia” 
– czasopismo promujące „drogę do zdrowia”. Jak już wspomniano, 
do Ciślaka nie trzeba było przychodzić, wystarczyło przesłać list 
z podaniem numerka choroby, który był podany w prenumeracie. 
On natomiast przesyłał medykamenty – jak twierdził nieszkodliwe. 
Interesujący jest również spis chorób, z których potrafił wyleczyć. 
Były to m.in. takie dolegliwości jak: ból głowy, ból oczu, błona 
zawlekająca oczy, ból i zapalenie krtani, ból i ropienie uszne, bóle 
i rany żylakowe, choroby kobiece, zapalenie piersiowe, rak piersi, 
bóle i zapalenie jajników, macicy, choroby płucne, dyfteria, febra 

du Higjenistów Polskich w Katowicach, Katowice [b.r.w.], s. 7–8.
35  AP Kat., AmK, sygn. 119 b. Sprawozdanie administracyjne..., s. 12.
36  K. Stawarsk i: Obecna organizacja..., s. 23.
37  „Rocznik Statystyczny Katowic” 1938..., tab. 61, s. 37.
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gorączkowania, gruźlica płuc, katar kanałów oddechowych, kaszel, 
krwawienie: nerek, żołądka, kiszki stolcowej, kamienie żółciowe, 
krwawy mocz, rak: wątroby, żołądka, kiszki stolcowej, macicy, 
przełyku krtani, reumatyzm, tyfus, tasiemiec, cukrzycę, i wszelkie 
zapalenia. W sumie ów „znachor” potrafił wyleczyć z 85 chorób38!

Katowice, a  szczególnie ich peryferie, miały – i  nadal mają, 
choć w mniejszym stopniu niż w omawianym okresie – charakter 
przemysłowy. Na terenie gminy znajdowały się 4 kopalnie, 3 huty 
żelaza, huta cynku, kilka odlewni żelaza, fabryki maszyn, fabry-
ki chemiczne, porcelany, 12 cegielni. Kumulacja tych czynników 
powodująca emisję znacznego zadymienia oraz gazów zatruwają-
cych powietrze wpływała niekorzystnie na zdrowie. Jeżeli chodzi 
o  infrastrukturę miasta, to szerokość ulic była na ogół zadowala-
jąca, a  jakość ich nawierzchni pierwszorzędna (kostka granitowa 
zalewana cementem lub asfaltem). Centrum było zbyt ścieśnio-
ne, a zadrzewienie ulic było średnie. Ludność miasta składała się 
w dużym procencie z robotników. Nadzór nad stanem sanitarnym 
miasta wykonywał lekarz miejski, 2 kontrolerów sanitarnych oraz 
Komisja Sanitarno-Porządkowa. W 1937 roku przeprowadzono na 
terenie miasta ogółem 2279 oględzin sanitarnych i  wydano 428 
zarządzeń pisemnych. Komisja sanitarno-porządkowa postawiła 
wnioski o zamknięcie 35 przedsiębiorstw jako zupełnie nieodpo-
wiadających wymaganiom sanitarnym i policyjno-budowlanym39.

Sytuacja ekonomiczna wywierała wpływ na ruch naturalny lud-
ności. Liczba urodzeń gwałtownie spadła na skutek pogorszenia się 
stanu ekonomicznego. Dopiero u progu końca kryzysu zauważyć 
można niewielki, acz widoczny, wzrost liczby urodzeń40. Jednak i ta 
liczba żywych urodzeń stale spadała i gdy w roku 1932 wynosiła 
2344, to w  roku 1935 obniżyła się do 2108, podnosząc się nie-
znacznie w 1936 do 2183. Na 1 tys. mieszkańców Katowic przypa-
dało urodzeń w roku: 1932 – 18,3, 1933 – 16,3, 1934 – 16,4, 1935 

38  J. Ciś lak : „Wygoda”. Przyrodo-lecznictwo, Katowice [b.r.w.], druk reklamowy.
39  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne..., s. 2–3.
40  M. Kołeczek : Stan sanitarny miasta..., s. 5.
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– 16,1, 1936 – 16,541. Śmiertelność najmłodszych natomiast od 
końca lat dwudziestych wyraźnie spadła. Niewielki wzrost zauważa 
się jeszcze w okresie kryzysu gospodarczego, by w 1934 roku spaść 
do poziomu 13%42 (w  latach dwudziestych średnia śmiertelność 
niemowląt wynosiła ok. 20%43). Liczba zgonów wyniosła w roku: 
1932 – 348, 1933 – 318, 1934 – 320, 1935 – 334, 1936 – 29644. 

Spadek liczby zgonów wiązał się zapewne z prowadzoną na coraz 
szerszą skalę propagandą sanitarną władz wśród mieszkańców oraz 
wzrostem świadomości zdrowotnej. Jednak nie zawsze szło to w pa-
rze z samą poprawą zdrowotności. Pewne jest to, że na zmniejszenie 
się liczby śmiertelności wśród niemowlaków miała wpływ większa 
liczba szczepień na takie choroby zakaźne jak płonica czy błonica, 
które jeszcze w latach dwudziestych pochłaniały wiele ofiar, właśnie 
w gronie najmłodszych. Szczepienia ochronne były też m.in. prze-
ciw ospie. Co ciekawe, wezwanie do szczepienia wysyłano imien-
nie. Dzieci szkolne szczepiono w gmachach szkolnych, a niemow-
lęta w  6 wynajętych do tego celu lokalach. Były to następujące 
przychodnie: dzielnica Śródmieście: filia nr 1 w żłobku miejskim 
przy ul. Strzeleckiej 11 oraz filia nr 6 w domu sypialnym kopalni 
„Wujek” przy ul. Kochłowickiej; dzielnica Bogucice Zawodzie: filia 
nr 2 w gmachu dawnego ratusza w Zawodziu oraz filia nr 3 w za-
kładzie księdza Markiefki w Bogucicach; dzielnica Załęże-Dąb: filia 
nr 5 w gmachu dawnego ratusza w Załężu oraz filia nr 4 w Zakła-
dzie Sióstr Służebniczek Marii przy ul. Dębowej 23. Zaszczepiono 
ogółem 4951 dzieci, w tym 2470 chłopców i 2481 dziewcząt45.

Liczba mieszkańców całego okręgu przemysłowego w tym czasie 
wynosiła 650 tys., czyli połowę ludności całego województwa ślą-
skiego. Na stan zdrowotności mieszkańców duży wpływ miał stan 

41  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne..., s. 9.
42  M. Kołeczek : Stan sanitarny miasta..., s. 5. 
43  Działalność miasta Katowic na polu opieki społecznej. Sprawozdanie admini-
stracyjne za rok 1928. Katowice 1929, s. 18.
44  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne..., s. 9.
45  Ibidem, s. 8–9.
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wody. Woda w Katowicach pod względem sanitarnym była dobra. 
Na jego terenie było 39 studni oraz 3 źródła. Miasto posiadało trzy 
oczyszczalnie ścieków kanałowych, w tym trzy oczyszczalnie mecha-
niczne w dzielnicach Śródmieście, Zawodzie i Bogucice, a w dziel-
nicy Dąb – oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną. Ponadto mia-
sto prowadziło już od roku 1926 regulację Rawy, w związku z czym 
stan sanitarny miasta miał się polepszyć. Wynikało to z  faktu, iż 
z biegiem czasu w Rawie płynęło tylko 15% naturalnej wody opa-
dowej, a resztę stanowiły ścieki miejskie, przemysłowe oraz wody 
kopalniane i fabryczne. Ścieki nie miały być bezpośrednio odpro-
wadzane do rzeki, lecz uchwycone w kolektorze, ułożonym wzdłuż 
koryta Rawy, który odpowiedzialny był za odprowadzanie ścieków 
poza granice Katowic, gdzie miała zostać wybudowana oczyszczal-
nia46. Katowice otrzymywały wodę z  2  źródeł – wodę do celów 
konsumpcyjnych z wodociągu Wydziału Powiatowego w Katowi-
cach, natomiast wodę do celów przemysłowych z  Państwowych 
Zakładów Wodociągowych w Maczkach koło Szczakowej. Kanali-
zacja w mieście była naprawdę na wysokim poziomie. Długość sieci 
wodociągowej w  Katowicach w  1937 roku wynosiła 69,6 km47. 
W Łodzi w roku 1931 wodociągi posiadało 14,7% posesji, a ka-
nalizację – 6,9% budynków. W tym samym czasie w największych 
miastach polskich liczba ludności zaopatrzonej w wodociągi i ka-
nalizację była kilkakrotnie większa i  wynosiła odpowiednio, np. 
w Poznaniu – 78% i 68,2%, a w Warszawie – 62% i 46,1%48. 

W końcu lipca 1935 roku wybuchła w Katowicach epidemia 
duru brzusznego wśród mieszkańców domostw położonych przy 
uli cy Mikołowskiej (nr 56–70)49. Byli to przeważnie bezrobotni 
górnicy oraz ich rodziny. Charakter epidemii był przede wszystkim 

46  M. Kołeczek : Stan sanitarny miasta..., s. 9–11.
47  K. Stawarsk i: Obecna organizacja samorządowej służby zdrowia w Katowi-
cach i projekt jej reorganizacji. Katowice 1938, s. 30–31.
48  W. Berner : Zwalczanie jaglicy w Łodzi w okresie II Rzeczpospolitej. „Przegląd 
epidemiologiczny” 2005, nr 1, s. 174.
49  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne..., s. 6.
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kontaktowy, tłumaczony gęstym zaludnieniem i  nieszczególnymi 
warunkami higienicznymi. Ważną rolę odegrała jeszcze woda, do-
starczana dwoma hydrantami z sieci wodociągowej miasta. Bada-
nia bakteriologiczne wody, dokonane w Śląskim Zakładzie Higieny 
po stwierdzeniu pierwszych przypadków duru brzusznego, wyka-
zały silne zanieczyszczenie bakteryjne w próbkach wody pobranej 
z hydrantu pierwszego, położonego pobliżu domu nr 56, podczas 
gdy hydrant drugi, czerpiący wodę z tego samego rurociągu, lecz 
oddalony o  około 100 m, dawał stale wodę czystą. Zarządzono 
natychmiastowe usunięcie hydrantu i zastąpienie go rurociągiem, 
zaopatrzonym w zwykły kran wypustowy50. Wystąpienie tej epide-
mii w mieście, gdzie dur brzuszny był rzadkością, i to właśnie na 
przedmieściu nieskanalizowanym, zdaje się potwierdzać podobne 
stwierdzenie, poczynione na innym terenie, że pod względem licz-
by zachorowań przodowały dzielnice, które albo nie miały kanali-
zacji albo ją posiadały niedostatecznie rozbudowaną.

Dla stanu sanitarnego miasta duże znaczenie miała łaźnia miej-
ska. Do wyjaśnienia, jak kwestia higieny była ważna dla mieszkań-
ców, posłużyć może zestawienie danych z przełomu lat 1926/1927 
oraz 1936/1937. Patrząc na ruch w  łaźni w  latach 1926/1927, 
można stwierdzić, iż był zadowalający. W użytku były bez przerwy 
prawie wszystkie urządzenia kąpielowe. Wykonano również małe 
reperacje, które dla ogólnego ruchu nie spowodowały żadnych 
przeszkód. Łaźnia miejska była we wszystkich 291 dniach powsze-
dnich otwarta. Liczba kąpieli w 1927 roku w  stosunku do roku 
1926 podniosła się o 20%. Sprzedano bowiem 104 071 biletów 
kąpielowych (w roku 1926 – 89 543). Z tego przypadało: na ką-
piele parowe przy zastosowaniu gorącego powietrza 8 961 (6 185 
w roku 1926), na kąpiele w wannach 25 116 (1926 r. – 20 398), 
na kąpiele natryskowe 23 992 (22 223 w 1926 r.) i na pływalnię 
46 002 (1926 r. – 40 737)51. W całej Polsce w roku 1926 zarejestro-

50  Dr Adamsk i: W sprawie zanieczyszczeń wody wodociągowej. „Gazeta Lekar-
ska Śląska Polskiego”, z. 1, Cieszyn 1936, s. 66.
51  AP Kat., AmK, sygn. 119 a, Sprawozdanie administracyjne..., s. 10.
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wano ogółem 1218 łaźni kąpielowych, natomiast na Śląsku 125, 
co stawiało województwo śląskie na pierwszym miejscu. W  Ka-
towicach w  tym okresie znajdowały się 32 łaźnie52. Ciekawostką 
jest fakt, iż największą frekwencję w  łaźni notowano w okresach 
letnich (czerwiec–lipiec) oraz w miesiącach zimowych (grudzień–
styczeń). Trudno stwierdzić, czym była spowodowana ta sytuacja. 
Lata 1936/1937 przedstawiają się równie interesująco. Łaźnia miej-
ska składała się z  18 natrysków, 20 wanien i  basenu kąpielowe-
go. W 1937 roku wydano w niej 82 860 kąpieli (w roku 1936 – 
83 993), z czego 30 968 przypadło na basen kąpielowy – pływalnię. 
Liczba kąpieli w 1937 roku w stosunku do roku 1936 zmalała53, 
natomiast duży spadek zauważa się, gdy porównamy średni ruch 
w  łaźni z  lat 1926/1927 do danych z  1936/1937. Niewątpliwie 
w drugim okresie była to mała liczba, lecz należy uwzględnić fakt, 
iż w tym czasie spora część mieszkańców Katowic posiadała łazien-
ki prywatne. Rozpoczęła się jednocześnie propaganda higieniczna 
w  Polsce. W  1937 roku weszło w  życie rozporządzenie ministra 
opieki społecznej z dnia 9 maja 1936 roku o  zakładach kąpielo-
wych54. W  mieście znajdowało się sporo rozmaitych kąpielisk. 
W tym okresie zarejestrowano w Katowicach 917 natrysków, 132 
wanny i 3 baseny w zakładach przemysłowych, szkolnych itp.55

W latach przedwojennych i w okresie I wojny światowej służba 
zdrowia w Katowicach kształtowała się w zależności od ustawodaw-
stwa niemieckiego. W związku z tym, że Katowice były wtedy jedynie 
miastem prowincjonalnym, obowiązki zdrowotne samorządu były 

52  Sprawozdanie o stanie zdrowotnym..., s. 62.
53  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne..., s. 17–18; 
K. Sta warsk i: Obecna organizacja samorządowej..., s. 30.
54  Dz.U. RP 1936, nr 44, poz. 327, Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej 
z dnia 9 maja 1936 roku o zakładach kąpielowych, s. 743–745; Ustawa ta była 
opracowana na podstawie art. 11 ust. 1 p. e) ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. 
o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz. U. RP 1935, nr 27, 
poz. 198) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 
1919 r. (Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 63, poz. 371).
55  AP Kat., AmK, sygn. 119 b, Sprawozdanie administracyjne..., s. 18.
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znacznie mniejsze. W 1924 roku stan liczebny mieszkańców Kato-
wic powiększył się dwukrotnie na skutek przyłączenia podmiejskich 
gmin. W tym czasie zadania zdrowotne samorządu miejskiego wzro-
sły bardzo poważnie. Służba zdrowia została rozdzielona pomiędzy 
kilka oddziałów, przez co odbiegała od wzorów miast niemieckich  
i nie podążyła za ogólnopolskimi wzorami organizacyjnymi.

Stwierdzić też należy, iż w opisywanym okresie większych epi-
demii w Katowicach nie było. Wynikało to zapewne z natychmia-
stowej reakcji władz sanitarnych, zaraz po zgłoszeniu pierwszych 
przypadków zachorowań. Ponadto nastąpił wzrost wykrywalności 
chorób. Ogólna liczba zgłoszonych chorób zakaźnych pod koniec 
lat dwudziestych w Katowicach malała i to nawet w dość w dużym 
tempie56, co było skutkiem częściowego podniesienia jakości sani-
tariatu w mieście i zwiększonej świadomości zdrowotnej mieszkań-
ców. Wśród najliczniej występujących chorób zakaźnych w Katowi-
cach w latach międzywojennych można wyróżnić płonicę, błonicę, 
odrę i dur brzuszny. Jednak duże żniwo zbierała gruźlica. Wynikało 
to z  bliskiego położenia obok siebie domostw robotniczych, hut  
i kopalń, co stanowiło wysokie ryzyko zachorowań.

56  „Rocznik Statystyczny Katowic” 1938, tab. 51, s. 31.
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Zbigniew Hojka

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na ziemi rybnickiej 
1898–1939

 Idea sokolstwa narodziła w latach sześćdziesiątych XIX wieku 
na terenie Czech. Stamtąd rozprzestrzeniła się w Galicji, a w poło-
wie lat osiemdziesiątych dotarła do Wielkopolski. Pierwsze gniazdo 
„Sokoła” na Śląsku powstało w roku 1894 we Wrocławiu. Z kolei 
na Górny Śląsk „Sokół” zawitał rok później, kiedy to utworzono 
odział organizacji w Bytomiu1. Od tego momentu organizacja za-
częła tworzyć swoje oddziały w większych miejscowościach górno-
śląskich, m.in. w Rybniku, gdzie zebranie założycielskie odbyło się 
23 lutego 1898 roku z inicjatywy Floriana Piechy, który został wy-
brany pierwszym prezesem gniazda rybnickiego. We władzach or-
ganizacji znaleźli się m.in.: Ryszard Szymura jako zastępca, Walen-
ty Klimosz jako naczelnik, August Szpyra jako zastępca naczelnika 
oraz Mrowiec jako sekretarz. Po ustąpieniu Piechy prezesem został 
Józef Chudoba. Do organizacji wstąpiło 22 członków ćwiczących. 
Celem jej działalności było organizowanie ćwiczeń fizycznych dla 
polskiej młodzieży, dzięki którym chciano ją wzmocnić nie tylko fi-
zycznie, ale również duchowo, tak by mogła wyrosnąć na dzielnych 
Polaków2. W tym celu tworzono polskie biblioteki, organizowano 
odczyty poświęcone historii Polski, uczono polskiego języka. Za-
łożenia programowe organizacji wyrażały się w haśle „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Zebrania organizacji odbywały się w wynaję-
tych salach restauracyjnych. Jednakże ich właściciele pod naciskiem 
policji zaczęli odmawiać ich udostępnienia. W tej sytuacji zaczęto 
zbierać się i ćwiczyć w prywatnych domach, a „Sokół” przekształ-
cał się w organizację konspiracyjną. Jego działalność zaniepokoiła 

1  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937, 
s. 14–16; Z. Kapa ła : Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Gór-
nym Śląsku w latach 1895–1939. Bytom 1985, s. 1–2.
2  „Nowiny Raciborskie” 1898, nr 33.
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władze policyjne powiatu, które doprowadziły na początku roku 
1910 do aresztowania czołowych członków organizacji. Następnie 
skazano ich na kary grzywny i więzienia3. Skutkiem tych działań 
był upadek rybnickiej organizacji. Działania mające na celu jej 
reaktywację podjął Maksymilian Basista. Nie przyniosły one jed-
nak rezultatu i „Sokół” nie podjął działalności na terenie Rybnika 
i powiatu aż do zakończenia I wojny światowej. Wyjątek stanowiło 
utworzenie w 1916 roku gniazda w należących do powiatu rybnic-
kiego Biertułtowach. Organizacja na dobre ożyła po zakończeniu 
wojny światowej, kiedy to Niemcy ogarnięte zostały niepokojami 
społeczno-politycznymi. W konsekwencji na terenie powiatu po-
wstało wiele nowych gniazd, które wraz z  oddziałami na terenie 
sąsiednich powiatów tworzyły Okręg VIII (rybnicki)4. Pierwszym 
prezesem okręgu został dr Feliks Biały, zastępcą Józef Michalski, 
sekretarzem Ludwik Piechaczek, a  naczelnikiem Jan Baron. Ak-
tywność „Sokoła” ponownie zaniepokoiła Niemców, którzy chcąc 
odciągnąć młodzież od polskiej organizacji, tworzyli liczne własne 
towarzystwa i organizacje, tzw. Szpilverainy i Thurnverainy, które 
organizowały własne imprezy i  zawody. Jednocześnie próbowano 
zastraszyć polską ludność. Służyły temu napady na imprezy organi-
zowane przez Polaków. Przykładem może być rozbicie przedstawie-
nia teatralnego zorganizowanego przez „Sokoła” w Chwałowicach5. 

 Działalność organizacji ożywiła się w okresie powstań i plebi-
scytu. Gniazda „Sokoła” były bazą rekrutacyjną dla polskich orga-
nizacji zbrojnych na czele z Polską Organizacją Wojskową Górne-
go Śląska. Członkowie „Sokoła” aktywnie uczestniczyli w walkach 
w czasie I powstania śląskiego w sierpniu 1919 roku, a następnie 
zostali członkami Polskiego Powiatowego Komitetu Plebiscytowe-
go w Rybniku i komitetów miejscowych. Kierownikiem komitetu 

3  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., s. 57.
4  „Sztandar Polski” 1921, nr 84. W 1921 r. istniały gniazda w: Biertułtowach, 
Czerwionce, Czyżowicach, Gołkowicach, Kopalni Emy, Mikołowie, Podlesiu, 
Popielowie, Raciborzu, Rybniku, Rydułtowach, Wodzisławiu i Wyrach.
5  „Sztandar Polski” 1921, nr 84.
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powiatowego w  Rybniku został dr Marian Różański6. Po II po-
wstaniu śląskim w sierpniu 1920 roku przy alianckim kontrolerze 
powiatowym powołano polskich doradców technicznych. W po-
wiecie rybnickim stanowisko to powierzono dr Feliksowi Białemu. 
Konsekwencją II powstania była intensyfikacja polskiej działalności 
propagandowej przed zbliżającym się plebiscytem. „Sokół” organi-
zował liczne wiece i spotkania, kolportował polskie ulotki i prasę. 
Na łamach „Orędzia Sokolego” ukazywały się sukcesywnie artyku-
ły, w których agitowano za Polską7. Działalność organizacji na te-
renie powiatu rybnickiego przyniosła wymierny efekt. Ponad 65% 
głosujących opowiedziało się za przynależnością do Polski. Wyjątek 
stanowił sam Rybnik, gdzie niemal 70% głosowało za Niemcami8. 
Członkowie „Sokoła” również aktywnie uczestniczyli w  walkach 
w czasie III powstania śląskiego. 

 Okres powstań i plebiscytu przyniósł nie tylko wzrost liczebno-
ści „Sokolstwa”, ale doprowadził do demoralizacji części członków. 
Wielu członków organizacji po III powstaniu zdecydowało się na 
opuszczenie szeregów organizacji. Po podziale terenu plebiscytowe-
go zaczął się z kolei napływ młodzieży, która do tej pory pozostawa-
ła bierna, a poprzez przynależność do „Sokoła” liczyła na ułatwienie 
sobie kariery. W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom 
na zebraniu delegatów okręgu rybnickiego 7 maja 1922 roku zo-
bowiązano gniazda do eliminowania jednostek zdemoralizowanych 
w czasie walk. Jednocześnie obostrzono zasady przyjmowania no-
wych członków, którzy odtąd musieli przejść czterotygodniowy 
okres próbny i  uzyskać rekomendację dwóch starszych druhów9. 
W  połowie roku 1922 zmieniły się również władze okręgu ryb-
nickiego „Sokoła”. Nowym prezesem został Józef Mandrysz, jego 

6  L. Py t l ik : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w  tradycji życia narodowego 
w rybnickiem. Rybnik 1983, s. 183; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów naj-
dawniejszych do 1980 roku. Red. J. Wa lczak . Katowice 1986, s. 162.
7  „Orędzie Sokoła” 1921, nr 3.
8  Rybnik. Zarys dziejów..., s. 167. 
9  „Sokół na Śląsku” 1922, nr 5.
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zastępcą – Józef Bober, naczelnikiem okręgu – Franciszek Wróbel10. 
W 1925 roku nastąpiły dalsze zmiany w zarządzie organizacji na 
czele, której nadal stał Mandrysz, ale stanowisko naczelnika powie-
rzono Pawłowi Lorkowi11.

 Swoisty boom rozwojowy organizacji nastąpił w latach 1919–
1921, kiedy to zaczęły powstawać nowe gniazda organizacji na 
terenie powiatu. W  momencie przejęcia powiatu przez Polskę 
w 1922 roku na jego obszarze znajdowały się 23 gniazda „Sokoła” 
w: Bełku, Boguszowicach, Chwałowicach, Czernicy, Czerwionce, 
Gierałtowicach, Golejowie, Jankowicach, Jejkowicach, Kamieniu, 
Knurowie, Leszczynach, Lyskach, Niedobczycach, Palowicach, Pa-
ruszowcu, Przegędzy, Przyszówce, Radziejowie, Rybniku, Rydułto-
wach, Świerklanach i Żorach12. Co roku w styczniu odbywały się 
zebrania, w  czasie których wybierano nowy zarząd w  gniazdach, 
podsumowywano poprzedni rok i przyjmowano plan działania na 
rok bieżący. W 1925 roku okręg rybnicki „Sokoła” zorganizowa-
ny był w 10 gniazdach: w Rybniku, Rydułtowach, Chwałowicach, 
Czerwionce, Niedobczycach, Krywałdzie, Czernicy, Radziejowie, 
Paruszowcu i  Knurowie. Skupiały one 500 członków, głównie 
mężczyzn13. W 1933 roku w okręgu rybnickim było 301 druhów 
ćwiczących i 16 druhen ćwiczących oraz 266 druhów i 84 druhen 
niećwiczących14. 

 Zmiana państwowości stwarzała możliwości poszerzenia zaple-
cza działalności gniazd „Sokoła” na terenie powiatu. Zaczęto wy-
chodzić od zasady, że majątek należący dotychczas do miejscowych 
niemieckich tzw. Turnverainów jest własnością społeczną, gdyż 
został nabyty za publiczne pieniądze. W  konsekwencji „Sokoły” 

10  „Sokół na Śląsku” 1922, nr 6; 1925, nr 96.
11  Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Śląskiej Związku Polskich Towarzystw Gim-
nastycznych „Sokół” w Polsce. Katowice 1925, s. 8. 
12  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., s. 166.
13  „Sokół na Śląsku” 1926, nr 5–6.
14  Archiwum Państwowe w  Katowicach (dalej: AP Kat.), Zespół akt Urząd 
Wo je wódzki Śląski (dalej UW Śl.), Wydział Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: 
WBP) , sygn. 807, s. 36.
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zaczęły przejmować sale i sprzęt do ćwiczeń. W Rybniku gniazdo 
przejęło salę ćwiczeń po tzw. Turnverainie, a w Rydułtowach druho-
wie wykradli sprzęt sportowy z lokalu restauracyjnego Franza Fra-
nicy i przenieśli do sali Polaka Roberta Palki15. Przyłączenie powia-
tu do Polski doprowadziło również do obniżenia aktywności pracy 
gniazd. Przyczyna tkwiła w  rozczarowaniu Polską, które w  świa-
domości społeczeństwa polskiego miało przynieść poprawę bytu, 
a tymczasem doprowadziło do pogorszenia sytuacji ekonomicznej 
polskich robotników i chłopów. Efektem był dalszy odpływ człon-
ków organizacji oraz spadek liczby gniazd. Chcąc temu zapobiec, 
w roku 1923 w czasie zjazdu delegatów Okręgu VIII uchwalono re-
zolucję do miejscowych władz polskich, aby urzędnicy wstępowali 
do jednego z polskich towarzystw kulturalno-oświatowych. Jedno-
cześnie opowiedziano się za wydaniem zarządzenia zabraniającego 
przesiadywania w karczmach młodzieży poniżej 16 roku życia16. Na 
popularność „Sokoła” wpływała również sprawa służby wojskowej 
Ślązaków, których zwolniono na okres ośmiu lat z tego obowiązku. 
Polskie partie polityczne na Śląsku na czele z chadecją rozpoczęły 
akcję, której celem było zniesienie tego „przywileju”. Do akcji tej 
przyłączył się również „Sokół”, który przekonywał, że odsunięcie 
od służby wojskowej było nie przywilejem a dyskryminacją. Jed-
nocześnie agitowano za wstępowaniem do „Sokoła”, który chciał 
podjąć się przygotowania młodzieży do obrony Kresów17. 

 Ważnym elementem funkcjonowania organizacji były odbywa-
jące się zazwyczaj co kilka lat zloty oraz coroczne zawody. Od 6–7 
września 1925 roku odbył się w Rybniku zlot połączony z zawo-
dami. W zlocie rybnickim wzięło udział 600 członków organiza-
cji. Na początku zaprezentowano pokazy ćwiczeń na przyrządach, 
a następnie odbyły się zawody lekkoatletyczne druhów składające 
się z: biegu na 100 m, pchnięcia kulą, skoku w dal, rzutu dyskiem 

15  „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 169; L. Py t l ik : Towarzystwo 
Gimnastyczne..., s. 166.
16  „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 257.
17  „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 159.
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oraz skoku wzwyż18. Wieczorem zorganizowano przemarsz przez 
miasto oraz uroczystą akademię. W  dniu następnym po uroczy-
stym nabożeństwie na rynku miasta odbyła się uroczysta defilada19.

 Poszczególne gniazda regularnie organizowały zawody, który 
były okazją nie tylko do zmagań sportowych, ale również do zapre-
zentowania organizacji lokalnej społeczności oraz pozyskania no-
wych członków. Na terenie okręgu rybnickiego najprężniej działało 
gniazdo krywałdzkie, co było w dużej mierze zasługą jego prezesa 
Stanisława Wierzbickiego20. Aktywność Wierzbickiego została do-
ceniona przez członków organizacji, którzy wybrali go na prezesa 
okręgu rybnickiego. Organizowało ono regularnie zawody, wysyła-
ło swoich członków na zawody organizowane przez inne gniazda. 
W 1931 roku zorganizowało również Zlot Sokołów Okręgu VIII21. 
W czerwcu 1927 roku druhowie z okręgu rybnickiego wzięli udział 
w obchodach 60-lecia „Sokoła” we Lwowie22. Kolejny zjazd odbył 
się również we Lwowie z okazji 250-lecia Odsieczy Wiedeńskiej. 
W zjeździe tym wzięło udział 104 przedstawicieli okręgu rybnickie-
go23. W 1934 roku śląskie sokolstwo uczestniczyło w poznańskim 
Zlocie Sokolstwa Ziem Zachodnich, a rok później w Zlocie Dziel-
nicy Krakowskiej24. W czerwcu roku 1937 odbył się ogólnopolski 
zlot w Katowicach. Wzięło w nim udział przeszło 8 tys. członków 
organizacji, przeprowadzono zawody w  32 konkurencjach. Kie-
rownictwo zawodów spoczywało w rękach prezesa okręgu rybnic-
kiego inż. Wierzbickiego. W zawodach tych okręg rybnicki zajął II 
miejsce w Polsce, a gniazdo knurowskie uplasowało się również na 
drugim miejscu po gnieździe grudziądzkim25. 

18  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., s. 179.
19  „Sokół na Śląsku” 1925, nr 10–11.
20  „Sokół na Śląsku” 1930, nr 12; 1931, nr 4.
21  „Sokół na Śląsku” 1931, nr 9.
22  „Sokół na Śląsku” 1927, nr 5. 
23  „Sokół na Śląsku” 1933, nr 7.
24  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., s. 187.
25  „Sokół na Śląsku” 1937, nr 6.
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 Systematycznie organizowano zawody dzielnicowe, które naj-
częściej odbywały się w Katowicach. Inna formą współzawodnic-
twa były zawody okręgowe. Okazją do organizowania zawodów 
były również rocznice istnienia poszczególnych gniazd. Szczególnie 
owocne pod tym względem były lata 1935–1936, kiedy to gniazda 
obchodziły 15. rocznicę działalności. Zawody połączone z uroczy-
stymi akademiami zorganizowano m.in. w Rydułtowach i Krywał-
dzie. Uroczystości te były okazją nie tylko do przypomnienia sobie 
o przeszłości, ale również do propagowania organizacji w lokalnym 
środowisku. Gromadziły one mieszkańców i  stanowiły dla nich 
rozrywkę26. Nagrodami za zwycięstwo w zawodach był zazwyczaj 
sprzęt sportowy oraz puchary. „Sokół” również organizował zawo-
dy i uczestniczył w tych, w których brały udział inne towarzystwa 
i organizacje działające w Polsce. W 1936 roku w Knurowie odbyły 
się zawody lekkoatletyczne, w których wzięły udział drużyny „So-
koła”, „Strzelca” i Związku Harcerstwa Polskiego27. W 1935 roku 
zawody organizowane przez „Sokoła” na szczeblu dzielnicy i kraju 
przemianowano na Mistrzostwa Śląska i Mistrzostwa Polski. Dzięki 
temu Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobie-
nia Wojskowego uznał „Sokoła” za organizację typu wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego28. 

 Organizacja starała się tworzyć własne kadry. W tym celu or-
ganizowano kursy dla członków organizacji. Od 3 do 16 lipca 
1933 roku w Krywałdzie odbył się kurs wychowania fizycznego, 
mający na celu przygotowanie nowych naczelników i naczelniczek 
dla gniazd Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Wzięło w  nim udział 30 
druhów i 18 druhen29. Podobny zorganizowano ponownie w Kry-
wałdzie w 1936 roku. Tym razem wzięło w nim udział 88 osób, 

26  „Sokół na Śląsku” 1935, nr 11; 1936, nr 10.
27  „Sokół na Śląsku” 1936, nr 7.
28  Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Śląskiej Związku Polskiego Towarzystw Gim-
nastycznych „Sokół” w Polsce. Katowice 1935, s. 15.
29  „Sokół na Śląsku” 1933, nr 7.
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spośród których ukończyło go 39 druhów i  28 druhen30. Pro-
wadzono również działalność oświatową. W  celu jej koordynacji 
powołano w roku 1933 Komisję Oświatową, która doprowadziła 
z kolei do utworzenia komisji w poszczególnych gniazdach. Orga-
nizowano odczyty, przedstawienia teatralne, tworzono biblioteki. 
Działalność oświatowa polegała również na propagowaniu sylwetek 
znanych polskich postaci historycznych, zwłaszcza patrona orga-
nizacji – Tadeusza Kościuszki. Stałym elementem organizacji były 
wieczory kościuszkowskie, odbywające się z  reguły od paździer-
nika do grudnia. Urządzano je dla szerszej publiczności. Oprócz 
pokazów sportowych wygłaszano okolicznościowe referaty i dawa-
no przestawienia teatralne. Uroczystości te były okazją do spotkań 
członków z różnych gniazd, zazwyczaj z  sąsiednich miejscowości. 
W roku 1934 w Rybniku odbyła się Wieczornica Kościuszkowska 
w czasie, której inż. Hertyk wygłosił referat poświęcony Kościusz-
ce. Wieczór został urozmaicony ćwiczeniami na koniu i poręczach 
oraz piramidami tworzonymi przez druhów i druhny. Spotkanie to 
było jednocześnie okazją do wręczenia nagród zawodnikom za osią-
gnięcia w roku 193331. Innymi stałymi elementami funkcjonowa-
nia „Sokoła” były uroczyste obchody rocznic: wybuchu powstania 
styczniowego, odzyskania niepodległości, uchwalenia konstytucji 3 
Maja32. Z myślą o dzieciach i młodzieży w poszczególnych gniaz-
dach 6 grudnia organizowano wieczór św. Mikołaja. Obok trady-
cyjnego wręczania podarków częstowano zgromadzonych ciastem. 

 „Sokół” starał się być organizacją stojącą ponad podziałami par-
tyjnymi. Jego członkowie należeli do różnych partii i obozów poli-
tycznych. Stanowiło to zagrożenie dla jedności organizacji, zwłasz-
cza po przewrocie majowym w 1926 roku, kiedy to poszczególni 
działacze polityczni na Śląsku starali się uzyskać poparcie „Soko-

30  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., s. 188.
31  „Sokół na Śląsku” 1934, nr 2; 1936, nr 1.
32  AP Kat., Zespół akt Dyrekcja Policji Katowice (dalej: DP Katowice), sygn. 
123. Pismo Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UWŚl. do starostów i dyrek-
torów policji z dn. 11 VI 1934 r. 
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ła”. Prym w tym wiedli zwłaszcza czołowi adwersarze pomajowej 
sceny politycznej na polskim Śląsku: Wojciech Korfanty i Michał 
Grażyński. W 1926 roku uległy pogorszeniu relacje ze Związkiem 
Powstańców Śląskich, który poparł zarzut wysunięty przez Zwią-
zek Naprawy Rzeczypospolitej jakoby sokolstwo „nie przyczyniło 
się do wypędzenia Niemców z Warszawy i było czynnikiem wpro-
wadzania stałego niepokoju do wewnętrznych stosunków Rzeczy-
pospolitej”33. W tej sytuacji przywódcy organizacji podkreślali, że 
„Sokół” jest organizacją ponadpartyjną ale nie ponadnarodową34. 
Nacisk na element narodowy organizacji sprowadzał się do dbało-
ści o to by jej członkowie byli zdecydowanymi Polakami. Problem 
stanowiło używanie przez członków „Sokoła” w życiu codziennym 
języka niemieckiego, co było wyraźnie sprzeczne ze statutem orga-
nizacji. W konsekwencji sukcesywnie w poszczególnych gniazdach 
przeprowadzano lustracje członków, w  wyniku których usuwano 
niezdyscyplinowanych oraz skompromitowanych. Niedopuszczal-
na była zwłaszcza przynależność do partii niemieckich35. W cza-
sie lustracji gniazda rydułtowskiego usunięto 26 członków „nie-
aktywnych” oraz 2 będących członkami Deutsche Jugendpartei36. 
Pomimo głoszonej apolityczności „Sokół” wyraźnie poczuwał się 
do ideowej więzi ze „Związkiem Hallerczyków”. W konsekwencji 
dochodziło do współpracy lokalnych placówek obydwu organiza-
cji. Przykładowo członkowie gniazda rydułtowskiego wzięli udział 
w  roku 1933 w uroczystości poświęcenia sztandaru miejscowego 
koła „Związku Hallerczyków”. Przy okazji przybyły na uroczystość 
gen. Józef Haller udekorował sztandar gniazda „mieczami haller-
skimi”37. Chcąc uniknąć ataków ze strony rządzącej sanacji, której 
miejscowi działacze zarzucali „Sokołowi” uprawianie roboty anty-

33  „Sokół na Śląsku” 1926, nr 11.
34  „Sokół – Przewodnik Gimnastyczny” 1937, nr 7–8; L. Py t l ik : Towarzystwo 
Gimnastyczne..., s. 188. 
35  L. Py t l ik : Towarzystwo Gimnastyczne..., s. 189.
36  „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 66.
37  L. Py t l ik : Towarzystwo Gimnastyczne..., s. 190.
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państwowej, podejmowano działania propaństwowe. Jednym z ele-
mentów takiej prosanacyjnej postawy było obchodzenie imienin 
marszałka Józefa Piłsudskiego38. Popierano również działalność Li-
gii Morskiej i Kolonialnej. Akcenty prorządowe wymuszone zosta-
ły niejako przez działania władz państwowych, głównie szkolnych, 
które były przeciwne wstępowaniu młodzieży do „Sokoła”. Istniał 
m.in. zakaz zakładania przy szkołach specjalnych towarzystw soko-
lich dla młodzieży. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwiła w wyraźnym 
faworyzowaniu harcerstwa przez wojewodę Grażyńskiego39. Inną 
formą pozyskania przychylności władz było zapraszanie na imprezy 
„Sokoła” miejscowych notabli. Przykładowo, na wspólne ćwicze-
nia gniazd knurowskiego i  gierałtowickiego w  marcu 1934 roku 
zaproszono naczelnika okręgu urzędowego Motykę, komendanta 
policji Stonarskiego, naczelnika gminy Grychtoła oraz kierowni-
ka szkoły Mazurka40. W  1935 roku protektorat nad obchodami 
15-lecia gniazda w Rydułtowach objął starosta Wyglenda41. W tym 
samym roku szczególnie uroczyście uczczono pamięć zmarłego 
marszałka Piłsudskiego. Poszczególne gniazda organizowały nad-
zwyczajne zebrania, w czasie których podkreślano jego zasługi dla 
Polski. W  Rybniku zorganizowano lokalne uroczystości żałobne, 
w których wzięło udział 200 członków organizacji42. Pomimo pro-
państwowych działań organizacji w 1935 roku wojewódzkie wła-
dze administracyjne zaczęły podważać legalność istnienia „Soko-
ła”. Zarzucano poszczególnym gniazdom brak rejestracji. Władze 
naczelne Towarzystwa stan taki tłumaczyły faktem, że „Sokół” zo-
stał zarejestrowany w Warszawie jako cała organizacja, a dzielnice, 
okręgi i gniazda nie były rejestrowane, gdyż nie tworzyły osobnych 
towarzystw. Sprawa ostatecznie oparła się na Ministerstwie Spraw 
38  APK, DP Katowice, sygn. 123. Pismo Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego 
UWŚl. do starostów i dyrektorów policji z dn. 11 VI 1934 r.; „Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka” 1936, nr 110.
39  „Sokół na Śląsku” 1934, nr 4. 
40  Tamże.
41  „Sokół na Śląsku” 1935, nr 10.
42  „Sokół na Śląsku” 1935, nr 6.
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Wewnętrznych43. Prestiż organizacji wyraźnie wzrósł w 1937 roku, 
kiedy to patronami VII Zjazdu Sokolstwa w  Katowicach zosta-
li marszałek Edward Śmigły-Rydz i  prymas kardynał ks. August 
Hlond. Mimo to działacze „Sokoła” uważali, że państwo nadal fa-
woryzuje inne organizacje44. 

 Coraz bardziej poważną konkurencję dla „Sokoła” na polskim 
Śląsku stanowiły kluby sportowe i  towarzystwa lekkoatletyczne. 
W  latach 1927–1929 „Sokół” współpracował z  Górnośląskim 
Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki (GOZLA) i  wystawiał 
swoich zawodników do dziesięcioboju. Później ta współpraca zo-
stała zerwana, gdyż GOZLA zaczął zarzucać „Sokołowi” brak od-
powiednio przygotowanych zawodników45. Duża część młodzieży, 
której obce były hasła narodowe, wolała wstępować do klubów 
sportowych, które zapewniały im nie tylko sprzęt, ale również 
ubrania do ćwiczeń i  wypłacały pieniądze zawodnikom osiąga-
jącym sukcesy. Przyczyniło się to do dalszego odpływu młodzie-
ży z organizacji i  jej podupadania w pierwszych latach wielkiego 
kryzysu gospodarczego. Poprawa nastąpiła dopiero w 1933 roku46, 
kiedy to aktywność „Sokoła” na polskim Śląsku zaczęła wyraźnie 
wzrastać po objęciu władzy w  Niemczech przez Adolfa Hitlera. 
Już na początku 1933 roku prezes Stanisław Wierzbicki apelował 
o  jednoczenie sił narodowych. Szczególny niepokój budziła sytu-
acja Polaków w Niemczech. W konsekwencji w czasie Zjazdu Rady 
Okręgu w kwietniu 1933 roku z inicjatywy wiceprezesa Ignacego 
Knapczyka uchwalono rezolucję, w której protestowano przeciw-
ko „terrorowi czynników oficjalnych i nieoficjalnych, stosowanego 
przeciwko braciom naszym po drugiej stronie Śląska, a w szczegól-

43  APK, UWŚl., WBP, sygn. 807, s. 278, 285, 288.
44  Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Śląskiej Związku Polskich Towarzystw Gim-
nastycznych w Polsce „Sokół”, 1937, s. 9, 15. 
45  „Sokół na Śląsku” 1930, nr 3; W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., 
s. 175.
46  Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Śląskiej Związku Polskich Towarzystw Gim-
nastycznych „Sokół” w Polsce, 1930, s. 1; Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Śląskiej 
Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, 1933, s. 20.
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ności przeciwko zawieszeniu całej prasy polskiej w czasie wyborów 
do parlamentu i ciał komunalnych”47. W roku 1934 w czasie Zjaz-
du Delegatów Okręgu podjęto akcję zbierania funduszy na rzecz 
szkolnictwa polskiego zagranicą48. Poprawa kondycji „Sokoła” oka-
zała się krótkotrwała. Od 1935 roku znów zauważalny jest spadek 
liczby członków, zwłaszcza ćwiczących, którzy często przechodzili 
do stowarzyszeń sportowych lub półwojskowych. Zdarzało się, że 
odchodziły całe drużyny. W dalszej perspektywie proces ten okazał 
się jednak korzystny dla organizacji, gdyż nastąpiła jej konsolida-
cja49. 

 Organizacja wyraźnie odwoływała się do tradycji narodowych. 
W konsekwencji jej członkom nie były obce również elementy an-
tysemickie. W ramach propagowania unarodowienia życia gospo-
darczego państwa, postulowano m.in. spolszczenie handlu, który 
w większości znajdował się w ręku Żydów. W 1932 roku na posie-
dzeniu w Rybniku wystosowano apel do członków organizacji, aby 
ci kupowali wyłącznie u kupców należących do „Sokoła”. Apel ten 
następnie opublikowano na łamach „Sztandaru Polskiego i Gazety 
Rybnickiej”. Jednocześnie umieszczono listę miejscowych kupców 
i rzemieślników popieranych przez organizację50.

 Swą popularność „Sokół” na terenie ziemi rybnickiej zawdzię-
czał m.in. poparciu ze strony czołowego lokalnego czasopisma – 
„Sztandaru Polski i  Gazety Rybnickiej”, którego redaktorem na-
czelnym przez długi okres czasu był członek rady okręgu rybnickie-
go „Sokoła” Ignacy Knapczyk. Wystosowywał on na łamach gazety 
liczne apele do polskiej młodzieży, w których propagował ideę so-
kolstwa51. W drugiej połowie lat trzydziestych takie same działania 
podjęto przez „Gazetę Żorską”52. 
47  Rezolucja Zjazdu Rady Okręgu VIII z IV 1933 roku. Książka sprawozdań na-
czelników, 1933, „Sokół na Śląsku” 1933, nr 5.
48  „Sokół na Śląsku” 1934, nr 4.
49  W. Ogrodzieńsk i: Dzieje Dzielnicy..., s. 186.
50  „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 110.
51  „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 3.
52  „Gazeta Żorska” 1937, nr 4.
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 Podstawą finansów organizacji były składki członkowskie. Ich 
ściągalność była jednak stosunkowo słaba. Najgorzej pod tym wzglę-
dem wypadały gniazda rybnickie i rydułtowskie, których członko-
wie zalegali w latach 1927–1928 na kwoty odpowiednio 147,5 zł 
i 170 zł. Największa 100-procentowa ściągalność była w Krywał-
dzie53. Składka miesięczna wynosiła zazwyczaj 50 gr. Zwolnieni 
z jej płacenia byli bezrobotni, co miało ich zachęcać do wstąpienia 
w szeregi Towarzystwa. Dochody uzyskiwano również ze sprzedaży 
biletów w czasie zawodów oraz darowizn. Osiągane wpływy były 
stosunkowo małe, w konsekwencji wystarczały zaledwie na pokrycie 
bieżących wydatków. Całkowity dochód roczny okręgu rybnickiego 
wynosił około 15 tys. zł w okresie prosperity gospodarczej, a spadał 
do około 8 tys. zł w czasie kryzysu54. Stan posiadania organizacji nie 
był zbyt imponujący. Na terenie okręgu nie dysponowała ona wła-
snymi boiskami i sokolniami. Tylko 84 druhów i 14 druhen posia-
dało mundur galowy55. Sytuacja finansowa organizacji pogorszyła 
się wraz z  rozwijającym się w pierwszej połowie lat trzydziestych 
kryzysem gospodarczym. W okręgu rybnickim szczególnie mocno 
dotknął on gniazdo w Rydułtowach, gdzie po zamknięciu w 1932 
roku miejscowej kopalni, w której zatrudnionych było wielu człon-
ków organizacji, nastąpił spadek liczby członków oraz zmniejszyła 
się ściągalność składek. W konsekwencji gniazda nie było stać na 
zakup niezbędnego do ćwiczeń sprzętu i mundurów. Podobna sy-
tuacja panowała w samym Rybniku, gdzie brakowało środków na 
wybudowanie „Sokolni”56. Skarbnik rybnickiego „Sokoła” Kulozik 
w czasie zebrania 20 lutego 1930 roku zaproponował stworzenie 
specjalnego funduszu na ten cel, który pochodziłby z kwot ofiaro-
wanych przez samych druhów. Na początku tej akcji zdołano ze-
brać 1220 zł, później ofiarność wyraźnie zmalała57. 

53  „Sokół na Śląsku” 1929, nr 10.
54  APK, UWŚl., WBP, sygn. 807, s. 36; „Sokół na Śląsku” 1934, nr 3.
55  APK, UWŚl., WBP, sygn. 807, nr 36.
56  „Sokół na Śląsku” 1933, nr 7.
57  „Sokół na Śląsku” 1930, nr 4.
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 Wiosną 1939 roku w  szeregach organizacji wyczuwalne wy-
raźnie było napięcie związane z  zagrożeniem ze strony Niemiec. 
W związku z tym w czasie XVI Zjazdu Rady Dzielnicy Śląskiej 21 
maja przyjęto rezolucję, w której stwierdzano: „Wara Niemcom od 
polskich granic, wara od Gdańska, z Prus Wschodnich i z Opola 
za Odry – precz!58 W połowie sierpnia odbył się ostatni – IV Zlot 
Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Był on zdominowany sytuacją poli-
tyczną, w jakiej znalazła się Polska. Jednocześnie na łamach „Sokoła 
na Śląsku” propagowano przygotowanie się do wojny wszystkich 
członków organizacji. W  konsekwencji członkowie Towarzystwa 
zaangażowali się w zbieranie środków finansowych w ramach Fun-
duszu Obrony Narodowej, Funduszu Obrony Morskiej oraz Po-
życzki Przeciwlotniczej i  Przeciwgazowej Kraju. Podjęto również 
współpracę z wojskiem w organizowaniu tzw. wywiadu płytkiego 
w  strefie przygranicznej i  obserwowano mniejszość niemiecką59. 
W ostatnich dniach sierpnia członkowie organizacji brali również 
czynny udział w budowie umocnień ziemnych i rowów przeciwlot-
niczych. Po wybuchu wojny członkowie „Sokoła” podjęli działania 
na rzecz nie tylko obrony państwa, ale nieśli jednocześnie pomoc 
ludności cywilnej. Sokolice czynnie angażowały się podczas ewa-
kuacji i pełniły dyżury w punktach PCK. Druhowie z kolei pełnili 
służbę w  ramach Ochotniczych Oddziałów Powstańczych, Stra-
ży Obywatelskich i  służbach Obrony Przeciwlotniczej. Po klęsce 
wrześniowej część działaczy zaangażowała się z kolei w działalność 
konspiracyjną60.

 „Sokół” był niewątpliwie jedną z prężniej działających polskich 
organizacji na ziemi rybnickiej. Była to organizacja, która próbowa-
ła zgromadzić w swych szeregach przedstawicieli wszystkich warstw 
społecznych. Jej celem było rozwijanie nie tylko tężyzny fizycznej, 
ale i patriotyzmu – polskości wśród mieszkańców Górnego Śląska. 

58  „Sokół na Śląsku” 1939, nr 5.
59  Z. Kapa ła : Działalność Towarzystwa..., s. 13. 
60  Ibidem, s.15.



Koncepcje przynależności pańStwowej górnego śląSKa... 125

Michał Kompała 

Koncepcje przynależności państwowej Górnego Śląska w la
tach 1918–1922 w świadomości Wojciecha Korfantego

Historyczne tło działań Wojciecha Korfantego
Klęska państw centralnych w I wojnie światowej stanowiła prelu-

dium znacznych przekształceń politycznych w Europie. Uczestnicy 
konferencji wersalskiej, dążąc do zapewnienia długotrwałego po-
koju, kreowali ład polityczny, opierając się na nieco demagogicznej 
i nie do końca określonej zasadzie samostanowienia narodów, w myśl 
której dopuszczono poszczególne grupy narodowe do tworzenia 
własnych państw kosztem organizmów państwowych, w których 
ramach funkcjonowały wcześniej. Dzięki zastosowaniu tej zasady, 
a także sprzyjającemu klimatowi międzynarodowemu, możliwa stała 
się reaktywacja nieistniejącego formalnie od stu dwudziestu trzech 
lat państwa polskiego, które zgodnie z programem politycznym ame-
rykańskiego prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona winno mieć 
wolny i bezpieczny dostęp do morza, międzynarodowe gwarancje 
niepodległości politycznej i ekonomicznej oraz integralności tery-
torialnej, a przede wszystkim winno zawierać w swoich granicach 
obszary zamieszkałe przez ludność bezdyskusyjnie („indisputably”) 
polską1.

Sformułowanie wzmiankowanego postulatu nie zawężyło ram 
projektowanego państwa jedynie do ziem zamieszkałych przez lud-
ność bezdyskusyjnie polską2. W związku z takim jego brzmieniem 
reprezentacja polityczna konstytuującego się państwa wysunęła rosz-

1 ttp://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points 
[pobranie z dnia 23 lipca 2009]
2 „An independent Polish state should be erected which should include the 
territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be as-
sured a free and secure access to the sea, and whose political and economic in-
dependence and territorial integrity should be guaranteed by international cov-
enant”. W przypadku planów takiego zawężenia po „include” powinno pojawić 
się słówko „only”.
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czenia m.in. do terytorium górnośląskiego, którego mieszkańców 
żadną miarą nie należy uznawać za ludność jednoznacznie czy bez-
dyskusyjnie polską. Międzynarodowe czynniki długo zwlekały z de-
cyzją co do przynależności terytorialnej, ostateczne rozstrzygnięcia 
zapadły w 1921 roku, a wcielone w życie zostały rok później. W toku 
tych czterech, pięciu lat z różnych stron padały rozmaite pomysły 
na rozwiązanie górnośląskiego problemu. Niniejszy wywód ma na 
celu zrekonstruowanie poglądów Wojciecha Korfantego na temat 
przynależności państwowej Górnego Śląska, a także jego zapatrywań 
na pojawiające się rozwiązania alternatywne.

Polskość i niemieckość w świadomości ludności górnośląskiej
W związku ze skomplikowaniem historycznych losów miesz-

kańcy Górnego Śląska w początkach XX wieku stanowili barwny 
konglomerat pod względem szeroko rozumianej etniczności, języka 
i religii, skorelowany ze stratyfikacją społeczną. 

W dobie rozwoju stosunków kapitalistycznych wykształciły się 
klasy społeczne typowe dla ówczesnego środowiska społecznego – 
chłopstwo, robotnicy, burżuazja, drobnomieszczaństwo, inteligencja 
i posiadacze ziemscy3. Tylko w dwu pierwszych klasach dominował 
element określany przez Marię W. Wanatowicz jako „polski”, pod-
czas gdy wśród klas średnich (drobnomieszczaństwa i inteligencji) 
był on nieliczny, a w klasach wyższych nie istniał wcale4. Również 
awans społeczny wiązał się ze zmianą używanego języka i otoczenia 
na typowo niemieckie5.

Warto w tym miejscu na chwilę zatrzymać się nad kwestią ję-
zykową. W literaturze przedmiotu nazywa się język używany przez 
szerokie masy „polskim”, co stanowi jednak pewne uproszczenie. 
W mowie tej występowała polska składnia, ale zasób leksykalny 

3 M.W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i  Śląska 
Cieszyńskiego w latach 1918–1945. Katowice 1994, s. 9.
4 Ibidem.
5 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty: biografia polityczna. Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 24.
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zawierał także liczne elementy czeskie i niemieckie, które w każdym 
kolejnym pokoleniu coraz bardziej wypierały słownictwo polskie, 
schodzące powoli do roli językowego archaizmu6. Sam Wojciech 
Korfanty czytał Pana Tadeusza i inne polskie lektury z pomocą słow-
nika polsko-niemieckiego7, podczas wystąpienia zaś przed polską 
publicznością w Zakopanem w 1903 roku uwagę słuchaczy zwracało 
ubogie słownictwo8. Język, o którym mowa, nie był więc tożsamy 
z językiem polskim używanym na terenach Polski przedrozbiorowej, 
podczas gdy ludność określana jako „niemieckojęzyczna” używała 
niemieckiego języka literackiego, będącego zarazem urzędowym, 
nauczanym w szkołach. 

Na ten podział w dużej mierze nakładał się podział wyznaniowy. 
Wśród ludności katolickiej niewielki odsetek stanowiła grupa nie-
mieckojęzyczna, dominująca za to wśród ludności ewangelickiej9. 
Podział ten jednak coraz bardziej się rozmywał, gdyż następował 
stały wzrost liczebny niemieckiej ludności katolickiej, niemiecki 
charakter miała także katolicka partia Centrum10. Warto zauważyć, 
że opcję niemiecką reprezentowali proboszczowie dużych, a więc 
bardziej wpływowych i reprezentacyjnych parafii11. Również w sfe-
rze obyczajowości i kultury ludowej następowało rozróżnienie na 
kulturę polską i niemiecką12.

Ostateczna deklaracja co do preferowanej przynależności pań-
stwowej nie wiązała się w sposób decydujący z żadnym z wymienio-
nych aspektów. Wspomnieć można o istnieniu tytułów prasowych 

6 M.W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna..., s. 10; S. Ossowsk i: 
Zagadnienia więzi terytorialnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. W: Idem: 
O ojczyźnie i narodzie. Warszawa 1984, s. 104–105.
7 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 26.
8 Ibidem, s. 93.
9 L. K rzy żanowsk i: Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Gór-
nym Śląsku w latach 1922–1930. Katowice 2000, s. 14.
10 Ibidem; E. Ba lawajder : Wojciech Korfanty: myśl katolicko-społeczna i dzia-
łalność. Katowice 2001, s. 25.
11 L. K rzy żanowsk i: Kościół katolicki..., s. 22.
12 M.W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna..., s. 10.
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o nastawieniu propolskim redagowanych w  języku niemieckim 
(„Der Weisse Adler”), a także reprezentujących linię proniemiecką 
redagowanych po polsku („Dzwon”, „Dobra rada dla Ludu Górno-
śląskiego”)13. Hrabia Franciszek von Ballestrem u rzekomo polsko-
języcznych chłopów dostrzegał identyfikację z państwem pruskim14. 
Stanisław Nogaj i Bronisław Sikorski stwierdzili brak ideologicznej 
identyfikacji Górnoślązaków z państwem polskim (ten pierwszy 
stwierdził nawet ich niechęć) i zauważali atrakcyjność swojej ojczy-
zny dla miejscowych jedynie w aspekcie ekonomicznym15. Przy-
chylność dla Polski generowała także spodziewana większa swoboda 
Kościoła katolickiego i lepsze jego usytuowanie w przestrzeni przy-
szłego państwa polskiego w stosunku do państwa niemieckiego16. 

Mieszkańcy Górnego Śląska dostrzegali więc zarówno swoją od-
mienność od mieszkańców terenów ościennych, jak i liczne elementy 
wspólne z nimi. Uzasadnione było utożsamianie się z którąś z wy-
mienionych grup narodowych, zarówno w poczuciu ugruntowanej 
odmienności, jak i nawet w bagatelizowaniu wspomnianych uwa-
runkowań jako regionalizmów w sposób naturalny występujących 
w ramach narodu. Możliwe było w końcu widzenie swojej inności 
w skrzyżowaniu cech, niełączących się z jedną tylko większą cało-
ścią17. Z takiej postawy wynikało poszukiwanie braterskiej więzi 
z takimi samymi ludźmi pogranicza, co pozwoliło wykształcić toż-
samość śląską czy górnośląską. Istniała także ludność labilna, której 
liczebność szacowana jest – pod koniec okresu międzywojennego, 
a więc po serii zabiegów zarówno polonizacyjnych, jak i germani-

13 M. Czapl ińsk i: Dzieje Śląska od 1806 do 1945. W: Historia Śląska. Red. 
M. Czapl ińsk i. Wrocław 2002, s. 359.
14 R. Kowa lsk i: Dzieje rodu hrabiów von Ballestrem na Górnym Śląsku w latach 
1798–1945. Ruda Śląska 1998, s. 72.
15 M.W. Wanatowicz: Plebiscyt górnośląski z 1921 w oczach współczesnych. W: 
Nie tylko o Korfantym: jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle ostatnich 
badań. Red. Z. Kapa ła . Bytom 2000, s. 81–82.
16 M. Trąba: Ks. Teodor Kubina jako działacz narodowy na Górnym Śląsku w la-
tach 1918–1922. W: Nie tylko o Korfantym..., s. 221.
17 S. Ossowsk i: Zagadnienia więzi..., s. 77–78.
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zacyjnych – nawet na 30%18. Stanisław Ossowski posuwa się nawet 
do stwierdzenia, że „polskość”, obok niemieckości, radykalizmu 
społecznego i katolicyzmu stanowiła tylko jeden z występujących 
na Górnym Śląsku nurtów ideowych, a ludzie opowiadający się po 
stronie polskiej czy niemieckiej postrzegali się wyłącznie jako prze-
ciwnicy polityczni, nie zaś osoby różne od siebie „gatunkowo”19.

Geneza poglądów Wojciecha Korfantego na temat przynależ
ności państwowej Górnego Śląska

Działalność Wojciecha Korfantego w latach 1918–1922 stano-
wi wypadkową realizowania przez niego własnych przekonań poli-
tycznych oraz występujących uwarunkowań zewnętrznych. W tym 
miejscu chciałbym zaproponować refleksję nad poglądami politycz-
nymi Wojciecha Korfantego, w obrębie których jego rodzinna zie-
mia górnośląska miała wejść w skład państwa polskiego. Co, wobec 
zarysowanych śląskich uwarunkowań i odmienności, było podstawą 
jego jednoznacznie propolskiej identyfikacji i – co za tym idzie – 
działalności?

Z całą pewnością podstawą więzi łączącej W. Korfantego z pań-
stwem polskim nie było wyznanie katolickie. O miałkości stereo-
typu Polak-katolik niech świadczy chociażby sytuacja na sąsiednim 
Śląsku Cieszyńskim, gdzie polskość kojarzyła się również z konfesją 
ewangelicką. Wspominałem już o wzrastającym z biegiem lat od-
setku ludności niemieckojęzycznej pośród śląskich katolików oraz 
opanowaniu kościelnej hierarchii przez kler niemieckojęzyczny. To 
Kościół jednak pozostawał głównym depozytariuszem mowy pol-
skiej na Górnym Śląsku20. Korfanty tymczasem atakował katolicką 
partię Centrum – której przypisywał intencje germanizacyjne – oraz 
prezentujące podobną linię umiarkowane czasopismo „Katolik” czy 

18 J. Gorzel ik : Lud śląski – między nacjonalizmem a separatyzmem. W: Nad-
ciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Red. L. Nijakowsk i. Warszawa 
2004, s. 22.
19 S. Ossowsk i: Zagadnienie więzi..., s. 85, 91.
20 Ibidem, s. 107.
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niemieckich duchownych (co zaowocowało problemami przy uzy-
skaniu ślubu kościelnego). Wyrabiał sobie w ten sposób, wśród nie 
zawsze zainteresowanej sprawami narodowościowymi i nie zawsze 
podzielającej jego wyraziste narodowościowe poglądy opinii publicz-
nej, etykietkę niemalże katolikożercy21.

Argumentacja Korfantego zwykle opierała się na ochronie przed 
germanizacją, a więc na motywach etnicznych i językowych22. Za-
uważmy jednak, że zwykł łączyć je z argumentami ekonomiczny-
mi i klasowymi, co szczególnie jaskrawie widoczne jest w broszu-
rze „Baczność! Chleb drożeje”, gdzie uwypukla fakt niemieckości 
klas wyższych wobec polskości klas je utrzymujących23. Również 
w przedplebiscytowych odezwach pisze o niewoli prusko-kapitali-
stycznej czy też wskazuje, że na Polskę głosować będą chłopi i robot-
nicy, naprzeciw siebie mając „barbarzyński rząd”, kapitalistów oraz 
junkrów (listę tę wydłużą jeszcze urzędnicy i zbrodniarze)24. Motyw 
niechęci do Niemców jako posiadaczy był też stałym motywem wy-
korzystywanym przez polską propagandę w okresie plebiscytowym25. 
Przyłączenie obszaru Górnego Śląska do Polski miało po prostu 
upokorzyć dumnych magnatów przemysłowych i doprowadzić do 
wymiany znienawidzonej elity finansowej, czyli nosiło znamiona 
ruchu o charakterze ludowym26. 

21 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 48, 65, 73, 91–92. Jednoznaczny 
atak na działalność partii Centrum stanowiła przypisywana Korfantemu broszu-
ra Precz z Centrum.
22 [W. Kor fanty]: Precz z Centrum. Berlin 1901, s. 6–8. 
23 [W. Kor fanty]: Baczność! Chleb drożeje. Berlin 1901, s. 3–5, 11–13.
24 W. Kor fanty : Rodacy. „Goniec Śląski” 1921, nr 65 (20 III 1921 r.), s.1; 
F. Bia ł y, J. Biniszk iewicz , W. Kor fanty, F. Kupi la s , F. Roguszczak : Ro-
dacy. „Górnoślązak” 1921, nr 63, marzec, s. 1.
25 W. Ziel ińsk i: Ludzie i  sprawy hotelu „Lomnitz”. Katowice 1984, s. 133, 
158–159.
26 Sprawozdanie stenograficzne z 3. posiedzenia Sejmu Śląskiego z dnia 17 paź-
dziernika 1922. Katowice 1922, ł. 1; o splataniu motywów klasowych i narodo-
wych patrz też M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 209–210.
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Nie sposób również nie zwrócić uwagi na postrzeganie przez ów-
czesnych Górnoślązaków Polski jako swoistej idylli, krainy wiecznej 
szczęśliwości. Pisał Arka Bożek: „Śniliśmy o idealnej Polsce, Polsce 
sprawiedliwej, o Polsce bez panów i parobków. Miała to być ojczyzna 
ludzi naprawdę wolnych, równych”27. Według opinii Mariana Orze-
chowskiego w Polsce robotnik miał być rzeczywistym gospodarzem 
fabryk, kopalń i hut28. Sam Wojciech Korfanty twierdził, że stał 
się Polakiem pod wpływem lektury dzieł wieszczów narodowych 
i idealizacji polskiej historii29. Można więc założyć, iż idealizowanie 
państwa polskiego było swego rodzaju odreagowaniem upokorzenia 
związanego ze stosunkami klasowymi lub niewystarczającymi gwa-
rancjami językowymi.

Działalność propolska
Zakończenie I  wojny światowej i  międzynarodowe dyskusje 

o sprawie polskiej zmieniły sytuację Wojciecha Korfantego. Głów-
nym jego celem przestało być uświadamianie narodowe i walka 
o polepszanie warunków rozwoju kultury polskiej, ale stało się nim 
konkretne działanie polityczne – przyłączenie Górnego Śląska do 
państwa polskiego.

W świadomości elit polskich losy Górnego Śląska zależały od 
przyjętej koncepcji historyczności państwa polskiego. Zwolennicy 
obozu Józefa Piłsudskiego widzieli nową Polskę jako kontynuatorkę 
przedrozbiorowych tradycji w granicach jagiellońskich, a więc nie-
obejmujących Górnego Śląska, kładąc nacisk na ziemie wschodnie30.

Korfanty sojusznika znalazł w Komitecie Narodowym Polskim, 
funkcjonującym pod kierownictwem znanego mu już z wcześniej-
szej działalności Romana Dmowskiego. Poglądy skupionego wokół 

27 A. Bożek : Pamiętniki. Katowice 1957, za: M. Orzechowsk i: Wojciech 
Korfanty..., s. 210.
28 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 210.
29 E. Ba lawajder : Wojciech Korfanty..., s. 103–104.
30 G. Labuda: Polska granica zachodnia: tysiąc lat dziejów politycznych. Poznań 
1974, s. 217.
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niego ugrupowania endeckiego obejmowały zapewnienie Polsce bez-
pieczeństwa przez odrzucenie kryteriów wyłącznie etnicznych lub 
wyłącznie historycznych, a posiłkowanie się również względami go-
spodarczymi i dotyczącymi międzynarodowego porządku31. Według 
kryteriów używanych przez endecję, z której wywodził się Dmowski, 
Śląsk, do czasu uzyskania wpływów przez Ligę Narodów, miał sta-
nowić ziemię „kresową”, to znaczy taką, o którą Komitet będzie się 
starał, lecz z zastrzeżeniem, że składa się z ludności napływowej lub 
nieuświadomionej narodowo32.

Praktyczną stronę wcielenia do państwa polskiego ziem żądanych 
od Prus widział Korfanty w polityce integralnego traktowania tych 
ziem. Postulował tworzenie na terenach Górnego Śląska, Wielko-
polski i Pomorza organizacji wojskowych, oczekując jednak na poli-
tyczne rozstrzygnięcia na szczeblu międzynarodowym33. Dopuszczał 
współpracę armii Hallera z ruchem ludowym, jednak wyłącznie 
jako demonstrację mogącą mieć wpływ na decyzje wysokich czyn-
ników międzynarodowych34. Pojawił się też problem uniknięcia tarć 
z rządzącymi w Warszawie socjalistami, ze względu na negatywne 
emocje, jakie wywoływały takie idee na ziemiach państwa pruskiego, 
a także niewątpliwie wspomniany już brak wsparcia dla propolskich 
dążeń Korfantego. Nasz bohater proponował więc „odgrodzenie” 
postulowanych dla Polski ziem pruskich do czasu objęcia władzy 
w kraju przez partie prawicowe, co jednak nie zostało zrealizowane 
ze względu na żywiołowe reakcje elementu propolskiego35.

Podczas omawiania opinii Korfantego co do przynależności pań-
stwowej Górnego Śląska do Polski nie sposób pominąć jego stosunku 
do Statutu Organicznego36. Początkowo uważał Statut Organiczny 

31 R. Wapińsk i: Roman Dmowski. Lublin 1988, s. 231–236.
32 R. Wapińsk i: Endecka koncepcja granic Polski w latach 1918–1921. „Zapi-
ski Historyczne” 1968, T. 33, z. 2, s. 194–195.
33 W. Ziel ińsk i: Wstęp. W: Wojciecha Korfantego „Marzenia i  zdarzenia”. 
Oprac. W. Ziel ińsk i. Katowice 1984, s. IX.
34 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 190–191.
35 W. Ziel ińsk i: Wstęp..., s. IX.
36 Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Woje-
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jedynie za propagandową zagrywkę warszawskiego rządu, choć nie 
wahał się używać jego zapisów do realizowania własnych celów – 
w ten sposób zablokował stworzenie instytucji lokalnego Delegata 
Rządu Polskiego37. Na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu Ślą-
skiego o autonomii wypowiadał się ostrożnie, zobowiązując się do 
jej nierozszerzania, zarysowując jednocześnie perspektywę „zjedno-
czenia narodu polskiego i naszego państwa”38, co w tym kontekście 
oznaczać może jedynie rychłe zniesienie Statutu. Korfanty był więc 
zwolennikiem całkowitego włączenia Górnego Śląska w obręb pań-
stwa polskiego, bez żadnych wyjątkowych przywilejów i obowiąz-
ków.

Sposób realizacji dążeń politycznych to kolejny punkt charak-
teryzujący koncepcję realizacji postulowanej przynależności poli-
tycznej Górnego Śląska przez Korfantego, zarazem różniący go od 
lewicowego obozu piłsudczykowskiego. Korfanty w odróżnieniu 
od piłsudczyków nie poszukiwał rozwiązania problemów przez 
tworzenie faktów dokonanych dzięki masowym zrywom ludności. 
Właściwym dla niego modelowym działaniem było partycypowanie 
w międzynarodowym procesie podejmowania decyzji przez prowa-
dzenie merytorycznej dyskusji z drugą stroną i respektowanie decyzji 
podjętych w ten sposób. Doprowadzało to do kolejnych tarć z Pol-
ską Organizacją Wojskową39, rwącą się do wzniecenia na Górnym 
Śląsku powstań zbrojnych, a potem do odmiennego spojrzenia na 
ich cele i założenia. Z tego powodu przez posiadających inną men-
talność polityczną piłsudczyków mógł być postrzegany wprost jako 
kunktator i niemiecki kolaborant. Urobienie w ten sposób opinii 
publicznej umożliwiło potem sanacyjnym politykom kwestiono-

wództwa Śląskiego. Dz. U. RP 1920, nr 73, poz. 494.
37 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 210–211; M. Sk rzypek : Zaufać 
czy interweniować? Stanowisko władz centralnych i lokalnych wobec sposobu prze-
jęcia władzy na obszarach Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska w latach 1920–
1922. W: W 85. Rocznicę. Red. Z. Kapa ła . Bytom 2007, s. 200–201.
38 Sprawozdanie stenograficzne..., ł. 3.
39 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 199.
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wanie roli Korfantego w powstaniach śląskich40, co jest oczywistą 
nieprawdą w świetle bogatej literatury przedmiotu.

Kwestia niemiecka
Powstanie państwa polskiego oczywiście nie oznaczało dla pań-

stwa pruskiego prostej rezygnacji ze Śląska. Za przynależnością 
Górnego Śląska do Niemiec przede wszystkim przemawiał aspekt 
historyczny – Polska przedrozbiorowa nie obejmowała ziem górno-
śląskich, które już od dawna wiodły swoje dzieje niezależnie od tego 
kraju. Nastąpiło również włączenie ziem śląskich w obręb pruskiego 
przemysłu, gdzie odkrywały niepoślednią rolę41. Wedle niemieckich 
kalkulacji, być może zawyżonych nieco na potrzeby propagandowe, 
Górny Śląsk dostarczał 22% ogólnego wydobycia w tym kraju42. 

Dla Górnego Śląska w granicach rejencji opolskiej sejm pruski 
przewidział status prowincji, zarysowując jednocześnie perspektywę 
podniesienia jej do godności kraju w ramach Rzeszy43. Wysuwano 
postulaty praw językowych i kulturalnych, a wpływowe czynniki nie-
mieckie były zgodne co do potrzeby pewnej autonomii dla Górnego 
Śląska44, nie precyzując jednak, o jaką dokładnie autonomię chodzi.

Dla Wojciecha Korfantego jakakolwiek forma egzystowania Gór-
nego Śląska w ramach Prus czy też Rzeszy była nie do przyjęcia. 
W jego opinii niemczyzna na Górnym Śląsku była obcym impor-
tem45. W stosunku do rodowitych Ślązaków nieprzyznających się 

40 W. Ziel ińsk i: Wstęp..., s. XV.
41 T. Kulak : Parlament Rzeszy niemieckiej wobec decyzji Rady Ambasadorów 
i postanowień Konwencji Genewskiej W: „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”. 
T. 11. Red. J. Chlebowczyk, K. Popiołek . Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971, s. 159.
42 B. Ma lec-Masnyk: Plebiscyt na Górnym Śląsku: geneza i charakter. Opole 
1989, s. 39–40.
43 M. Czapl ińsk i: Dzieje Śląska..., s. 359.
44 M.W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna..., s. 25.; P. Hauser : 
Śląsk między Polską, Czechosłowacją a separatyzmem: walka Niemiec o utrzymanie 
prowincji śląskiej w latach 1918–1919. Poznań 1991, s. 48.
45 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 98.
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do orientacji polskiej używał pogardliwego zwrotu „podniemczeni”, 
sugerującego jednocześnie, że taki stan rzeczy nie jest pierwotnym, 
a w gruncie rzeczy jest stanem sztucznym46. Jednoznacznie pisał 
o swojej nienawiści do Niemców47. Związany z Korfantym „Gór-
noślązak” określał element proniemiecki mianem „Krzyżaków”48, co 
niosło z sobą silny ładunek emocjonalny. Świadectwem jego niechęci 
do patriotyzmu niemieckiego jest też wytresowanie psa do zachowań 
agresywnych na dźwięk niemieckich słów „Heimatstreuer” („Wierny 
ojczyźnie”)49.

Korfanty przekonany był, że odrzucenie wpływów niemieckich 
dokona się poprzez miażdżące zwycięstwo strony polskiej w głoso-
waniu ludowym. Nawet z wydanej tuż przed plebiscytem odezwy 
„Rodacy” wieje optymizmem i pewnością zwycięstwa50. Odrzucał 
inspirowane z Warszawy propozycje zawarcia kompromisu z Niem-
cami, negując nawet plany powierzenia arbitrażu amerykańskiemu 
prezydentowi Warrenowi Gamalielowi Hardingowi51. Starał się jed-
nak o pewne zabezpieczenia w rodzaju utworzenia stref głosowania 
z różnymi terminami głosowań (aby wyniki z oczekiwanej części 
bardziej propolskiej mogły wpłynąć na wyniki w części mniej pro-
polskiej) czy osobnego głosowania emigrantów.

Klęska wizji separatystycznych
Górnośląski separatyzm rozpatrywać możemy w trzech warian-

tach: samodzielnej prowincji w obrębie Prus, samodzielnej prowincji 
w obrębie Rzeszy bądź też neutralnego państwa52. Samodzielność 
w ramach Prus czy Rzeszy rozważyłem już przed chwilą, teraz będzie 

46 Wojciecha Korfantego..., s. 155. 
47 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 46–47.
48 Ibidem, s. 78.
49 W. Kor fanty : Marzenia i zdarzenia..., s. 76.
50 W. Kor fanty : Rodacy..., s.1.
51 B. Ma lec-Masnyk: Plebiscyt..., s. 122, 153; M.W. Wanatowicz: Plebiscyt 
górnośląski..., s. 86–87.
52 M.S. Szczepańsk i: Regionalizm śląski – los czy wybór. W: Nadciągają Śląza-
cy..., s. 93.
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mnie interesować jedynie ostatnia opcja, w której to Górny Śląsk 
ma być podmiotem, a nie odgrywać rolę służebną wobec innego 
państwa. Najbardziej naturalnym zapleczem jej entuzjastów były 
osoby, w których doświadczenie odmienności etnicznej i religijnej 
od niemieckiego tła dokonało się w sposób inny niż przez uznanie 
się za Polaków. Cieszyła się ona jednak popularnością również wśród 
zdeklarowanych Polaków lub Niemców, pragnących neutralizacji 
ze względów czysto pragmatycznych lub jako drogi pośredniej do 
włączenia Górnego Śląska do któregoś z tych państw.

Najpoważniejsze projekty wyzwolenia Górnego Śląska snuł Bund 
der Oberschlesier – Związek Górnoślązaków. Organizacja ta po-
stulowała utrzymanie integralności terytorialnej Górnego Śląska, 
zrównanie praw języków polskiego i niemieckiego (w sądach, urzę-
dach i kościołach) oraz dwujęzycznych urzędników i biskupów53. 
Wcześniej jeszcze istniał Komitet Górnośląski, działający pod hasłem 
jedności rejencji opolskiej i stworzenia na Górnym Śląsku państwa 
o ustroju zbliżonym do szwajcarskiego54.

Wojciech Korfanty, co dobitnie wyraził w swoich artykułach, 
stworzenie wolnego państwa górnośląskiego uważał za ideę w grun-
cie rzeczy odpowiadającą interesom niemieckim. Choć dostrzega 
zbieżność programową w postaci usunięcia niemieckiego establi-
shmentu – uważa pomysły „Freistaatlerów” za próbę zachowania 
wpływów elementu niemieckiego55.

Najsilniej o jego niechęci wobec stworzenia niepodległego pań-
stwa górnoślaskiego świadczy zachowanie wobec propozycji an-
gielskich delegatów gotowych do wyjednania takiego rozwiązania 
u brytyjskiego premiera Lloyda George’a. Korfanty tłumaczył się a) 
odcięciem w takim wypadku od węglowych rynków niemieckich 
i przekonywał o pewności co do rozszerzenia rynku polskiego, b) sła-
bością militarną takiego państwa wobec sąsiadów i groźbą doświad-
czania okropności ewentualnej wojny polsko-niemieckiej, a w końcu 

53 P. Hauser : Śląsk między..., s. 43.
54 Ibidem, s. 28.
55 Wojciecha Korfantego..., s. 154–155.
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c) „przekreśleniem całej swojej działalności i całego swojego życia” 
i stwierdzeniem ze lud śląski jest ludem polskim56.

Zwraca uwagę kompletna irracjonalność argumentów meryto-
rycznych. Wobec zacofania polskiej infrastruktury i braku odpo-
wiednich złóż państwo polskie i tak byłoby skazane na śląski węgiel, 
którego koszty transportu byłyby stosunkowo niskie. W ten sposób 
wytworzyłyby się więzi gospodarcze łączące Polskę z Górnym Ślą-
skiem, ten zaś miałby większą swobodę w dysponowaniu swoim 
naturalnym bogactwem. O istnieniu zapotrzebowania na węgiel 
w Europie niech świadczy chociażby późniejsze, wymuszone co 
prawda okolicznościami zewnętrznymi, eksportowanie śląskiego 
węgla z Polski na Półwysep Skandynawski57. Małe i bogate państwo 
miałoby szanse stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę dla 
zagranicznych partnerów.

Jeśli zaś chodzi o argument łatwego stawania się teatrem wojny, 
Korfanty tą wypowiedzią wpisuje się w przedziwną ideologię dawa-
nia prawa do istnienia jedynie militarnym imperiom. Ironią losu są 
wydarzenia z września 1939 roku, kiedy to państwo polskie okazało 
się bezbronne wobec silniejszych sąsiadów. Można też przypuszczać, 
że w przypadku wojny polsko-niemieckiej w warunkach przynależ-
ności Górnego Śląska do Polski, ten i tak, jako teren przygraniczny 
i silnie związany z Niemcami, doświadczyłby traumy wojennej.

Ryzyko utożsamiania polskości ze śląskością wykazałem już 
wcześniej. Najwyraźniejszym świadectwem problematyczności tego 
stwierdzenia były wyniki plebiscytu. W związku z tym argument, 
że „lud śląski jest ludem polskim” również wydaje się nietrafiony. 

Korfanty nie godzi się więc na niepodległe państwo górnośląskie 
ze względu na własne poglądy. Dla osoby, która całą swoją karierę 
i działalność – zarówno polityczną, jak i prasową czy wydawniczą – 
poświęciła promowaniu przynależności Górnego Śląska do państwa 
polskiego, utworzenie na tym terenie niepodległego bytu państwo-

56 Ibidem, s. 157–158.
57 W. Czapl ińsk i, K. Górsk i: Dzieje Danii. Wrocław–Warszawa–Kraków 
1965, s. 364–365.
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wego byłoby zaledwie półśrodkiem. Ponadto stanowiłoby klęskę 
polityczną – nadrzędny cel nie zostałby osiągnięty, zaspokojone zaś 
zostałyby oczekiwania innego stronnictwa. Co więcej, pod znakiem 
zapytania stanęłaby polityczna kariera Korfantego – w końcu cie-
szył się poważaniem tylko wśród polskich polityków, zwolennicy 
niepodległości zaś mieli własnych liderów, którzy w takim państwie 
niewątpliwie zyskaliby znaczne wpływy. Nie zapominajmy jednak, 
że w świadomości Korfantego to rozwiązanie petryfikowało układ, 
w którym niemieckojęzyczna i związana z kulturą niemiecką elita 
dominuje nad elementem powiązanym z kulturą o silnych wpływach 
polskich, którego reprezentantem czuł się Korfanty.

Podział Górnego Śląska
Wyniki plebiscytu, nawet po odliczeniu wzbudzających kontro-

wersje głosów emigrantów, wskazały jednoznacznie na nietrafność 
przewidywań Korfantego co do miażdżącego zwycięstwa Polski. 
Podstawowym grzechem organizatorów plebiscytu był brak jedno-
znacznego określenia interpretacji jego wyników i zasad przełożenia 
tych wyników na konkretne decyzje odnośnie do przynależności 
terytorialnej poszczególnych obszarów58. Wedle liczb bezwzględ-
nych więcej głosów oddano za Niemcami59. Postulat „głosowania 
gminami” rozumiany jako porównanie liczby gmin opowiadających 
się za daną opcją przyniósłby zwycięstwo Polsce60. Ustalenie zaś 
przynależności danej gminy według wyników głosowania w niej 
doprowadziłoby do stworzenia prawdziwej mozaiki enklaw. Z tego 
powodu plebiscyt nie zakończył antagonizmu na Górnym Śląsku – 
stał się tylko kolejnym jego etapem.

Jak możemy się domyślać z zarysowanej już perspektywy, Kor-
fanty wyrażał stanowczą dezaprobatę wobec popularnych w Europie 
wizji oddania stronie zwycięskiej całości terytorium plebiscytowego. 

58 Regulamin plebiscytowy na Górnym Śląsku. W: W. Dąbrowsk i: Górny Śląsk 
w walce o zjednoczenie z Polską. Katowice 1921, s. 40.
59 M.W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna..., s. 33.
60 M. Czapl ińsk i: Dzieje Śląska..., s. 362.
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Nie zadowolił się także wschodnimi obrzeżami terytorium, propo-
nowanymi Polsce w projekcie plebiscytowych komisarzy: angiel-
skiego – Harolda Percivala, i włoskiego – Armando de Marinisa61. 
W odpowiedzi na opublikowanie tych planów wysunął propozycję 
tzw. linii Korfantego, kierując się faktem, że na zakreślonym przezeń 
terenie przeszło 80% gmin opowiedziało się za przynależnością do 
Polski62. Do tej koncepcji pozyskał także francuskiego komisarza 
Henri Le Ronda63. Tak wykreślona linia stała się dla Korfantego 
podstawą roszczeń późniejszych, to jej obronę postawił za cel w trze-
cim powstaniu śląskim.

Na temat granicy wypowiedział się także minister spraw zagra-
nicznych Włoch, Carlo Sforza, proponując przyznanie z  terenu 
plebiscytowego udziału ludnościowego lub terytorialnego propor-
cjonalnego do wyniku osiągniętego w plebiscycie64. W związanej 
z Polskim Komitetem Plebiscytowym gazecie „Goniec Śląski” pro-
pozycję Sforzy skwitowano jedynie krótką notatką w numerze z 24 
maja 1921 roku, jako propozycję uczciwszą niż zamiary włosko-an-
gielskie65. „Górnoślązak” zaś wspomniał o propozycji Sforzy w trzy 
dni po jej sformułowaniu, informując jedynie, że bliższa jest ona 
propozycji francuskiej niż włosko-angielskiej66. Po tak zdawkowej 
reakcji przychylnej Korfantemu prasy wnioskować należy, że projekt 
ten przeszedł bez echa i nie stanowił w większym stopniu przedmiotu 
jego zainteresowania.

Polska i Śląsk w świadomości Wojciecha Korfantego
Tytułem zakończenia chciałbym jeszcze raz podkreślić nieoce-

nione zasługi, jakie oddał Wojciech Korfanty wydarciu dla państwa 

61 B. Ma lec-Masnyk: Plebiscyt..., s. 183.
62 W. Ziel ińsk i: Ludzie i sprawy..., s. 210.
63 M.W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna..., s. 35.
64 B. Ma lec-Masnyk: Plebiscyt..., s. 195.
65 [bez autora]: Włochy za Polską. „Goniec Śląski” 1921, nr 116 (24 V 1921 r.), 
s. 2.
66 [bez autora]: Stanowisko hrabiego Sforzy. „Górnoślązak” 1921, nr 118 (26 V 
1921 r.), s. 2.
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polskiego części Górnego Śląska. W myśl socjologicznej koncepcji 
wprowadzonej do polskiej refleksji przez Stanisława Ossowskiego67, 
Polska z pewnością stanowiła jego ojczyznę ideologiczną. Czy jednak 
w jego własnej świadomości Górny Śląsk stanowił dla niego „małą 
ojczyznę”?

Napisałem już o irracjonalnej z punktu widzenia górnośląskich 
interesów odmowie jakiegokolwiek poważnego potraktowania spra-
wy niepodległości tego terytorium. Z jednej strony zwraca uwagę 
brak rozsądnej argumentacji, z drugiej jednak – można przyjąć, że 
Korfantego faktycznie zdominowały lęki przed opanowaniem ta-
kiego „Freistaatu” przez żywioł niemiecki. Nie zapominajmy także, 
że już po zapadnięciu ostatecznych rozstrzygnięć deklarował, pod 
pozorem niedostatku inteligencji lokalnej, akceptację dla napły-
wu urzędników z głębi Polski68, sprzeciwiając się tym samym hasłu 
„Śląsk dla Ślązaków”. 

Podstawowym postulatem autonomistów było także zachowanie 
integralności terytorialnej Górnego Śląska. Korfanty tymczasem wy-
datnie przyczynił się do sztucznego podziału tej historycznej krainy, 
rodzącego takie problemy jak odcięcie kopalni od niezbędnych dla 
jej funkcjonowania złóż czy przepołowienie zakładu przemysłowe-
go69.

W końcu przytoczyć należy propozycję Wojciecha Korfantego 
z 1914 roku, w której zaproponował przesiedlenie polskiej ludno-
ści zamieszkującej państwo pruskie na ziemie w okolicach Mińska 
i Grodna70.

Górny Śląsk jako małą ojczyznę Korfantego można rozpatrywać 
jedynie wtedy, kiedy zrozumiemy, że w jego świadomości śląskość 
była nierozerwalnie związana wyłącznie z elementami polskości. 

67 S. Ossowsk i: Socjologiczna analiza pojęcia ojczyzny. Łódź 1946, s. 10–13.
68 Sprawozdanie stenograficzne..., ł. 3–4.
69 E. Długajczyk : Podział Górnego Śląska w 1922 roku. Katowice 1992, s. 11.
70 H. Ziel ińsk i: Poglądy polskich ugrupowań politycznych na sprawy ziem za-
chodnich i granicy polsko-niemieckiej (1914–1919) W: Problem polsko-niemiecki 
w traktacie wersalskim. Red. J. Pajewsk i. Poznań 1963, s. 184.
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W tym dosyć redukcyjnym postrzeganiu wszelkie działania propol-
skie dają się wytłumaczyć jako mające charakter obrony przed dalszą 
germanizacją, postulaty zaś podziału historycznej krainy i przesiedle-
nia rdzennej ludności miejscowej na wschód postrzegać można jako 
próbę uratowania polskości choć części z nich, przy czym właśnie 
polskość miała decydować o ich tożsamości. Potwierdzeniem więc 
takiego toku myślenia Korfantego są chociażby wspomniane już 
słowa, traktujące element niemiecki jako obcy import71.

71 M. Orzechowsk i: Wojciech Korfanty..., s. 98.
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Marcin Jarząbek

Różne narracje historyczne o powstaniach śląskich  
i górnośląskiej historii lat 1919–1922 – próba typologii

Pamięć o powstaniach istnieje w różnych narracjach. Wspólne dla 
nich jest tylko to, że trzecie powstanie przyniosło relatywne zwycięstwo 
Ślązakom optującym za Polską. [...] Prawda o tych sprawach zosta-
ła rozmyta w przed- i powojennych machinacjach propagandowych, 
naturalnie z pełnym placetem naukowości (tu przydałby się sążnisty 
cudzysłów)1.

Panuje pewna wpisana w dzieje nierównowaga – niektóre lata 
przechodzą niemal niezauważalnie i historycy streszczają je w kilku 
krótkich akapitach; inne zaś są tak obfite w sensy i zdarzenia, że 
jeszcze po wielu latach są przeżywane, opisywane i rozpamiętywane. 
Takim właśnie znaczącym czasem dla Górnego Śląska są bez wąt-
pienia trzy, cztery lata następujące bezpośrednio po zakończeniu 
I wojny światowej w  listopadzie 1918 roku nazywane umownie 
„okresem powstań i plebiscytu”. Mimo śmierci ostatnich świadków 
tych wydarzeń, upływu dziewięćdziesięciu lat i zupełnej zmiany rze-
czywistości geopolitycznej Górnego Śląska w tym czasie temat po-
wstań wciąż wywołuje emocje, powoduje dyskusje i daje ciągle pole 
dla badań historycznych. Przez lata był to kluczowy obszar badań 
historiografii nt. Śląska w kilku ośrodkach naukowych: Katowicach, 
Opolu, Wrocławiu. Już w 1979 roku Ewa Wyglenda naliczyła 249 
polskojęzycznych prac naukowych dotyczących powstań2, a od tego 
czasu ich liczba co najmniej się podwoiła3. Jest to też jeden z nielicz-

1 H. Waniek : Kto się boi czarnego luda? „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 16.
2 E. Wyglenda: Bibliografia plebiscytu i powstań śląskich. Wybór. Opole 1979.
3 Więcej o bibliografii powstań śląskich w: Encyklopedia powstań śląskich. Red. 
F. Hawranek [et. al.]. Opole 1982, s. 31–42 (hasła: Bibliografia obcej literatury 
dotyczącej powstań i plebiscytu; Bibliografia polskiej literatury dot. powstań i plebi-
scytu).
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nych wątków z dziejów Górnego Śląska, który interesuje badaczy 
spoza Polski i Niemiec4. Do tego Internet daje niemal nieograni-
czone możliwości upubliczniania i rozpowszechniania materiałów 
i opinii także o powstaniach – wyszukiwarka Google znalazła 710 
unikatowych stron im poświęconych5.

Celem autora niniejszego tekstu jest nakreślenie typologii narracji 
historycznych o powstaniach i plebiscycie na Górnym Śląsku, jakie 
można wyróżnić w polskiej literaturze historycznej, włączając w nią 
także prace popularno-naukowe oraz te pisane przez pasjonatów-
amatorów. Opracowania historyczne traktuję zatem tak, jak historyk 
traktuje źródła historyczne – w tym wypadku jednak nie interesuje 
mnie to, jaki był przebieg samych powstań, ale to, jak o nich pisano. 

Nie będzie to oczywiście analiza wszystkiego, co o powstaniach 
stworzono, ani tym bardziej ilościowa analiza zawartości treści 
wszystkich publikacji. Używam ich raczej jako źródeł do pokazania 
wyraźnych cech kilku sposobów myślenia o dziejach Śląska. Owe 
uogólnione zbiory cech nazywam w tym wypadku po prostu typami 
narracji o powstaniach6. Tworzenie typologii oznacza także rezygna-
cję z genetycznej analizy tego, jak historiografia powstań się tworzyła 
i zmieniała, jak kształtowała się w obliczu literatury niemieckiej oraz 
jak mogły zmieniać się punkty widzenia w czasie, tematy te – choć 
niezwykle ciekawe – wykraczają poza ramy tego szkicu. Typologia 

4 Wystarczy nadmienić, że w minionym roku nawet wydawnictwo uniwersyte-
tu w Oxford wydało monografię poświęconą właśnie powstaniom śląskim. Zob.: 
T.K. Wi lson: Frontiers of Violence: Conflict and Identity in Ulster and Upper 
Silesia. Oxford 2010. Por. także: J.E. Bjork : Neither German nor Pole: Catholi-
cism and National Indifference in a Central European Borderland. Ann Harbor 
2008; T.H. Tooley : National Identity and Weimar Germany. Upper Silesia and 
the Eastern Border, 1918–1922. Lincoln–London 1997.
5 Dostęp 20 kwietnia 2011 r.
6 W prezentacji niniejszego tematu w trakcie konferencji 28 kwietnia 2011 r. 
stosowałem zamiast zwrotu „typ narracji” termin „paradygmat narracji”. Wydaje 
mi się, że spośród tych dwu określeń – do pewnego stopnia synonimicznych – 
słowo „typ” jest bliższe zastosowanemu tu rozumieniu i nie niesie z sobą takiego 
obciążenia znaczeniem rodem z filozofii nauki jak „paradygmat”.
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narracji o powstaniach ma bowiem pokazać „społeczne ramy inter-
pretacji”7, w których biegną opowieści i spory o dzieje.

Ponieważ Czytelnikom nie trzeba przypominać ani dziejów sa-
mych powstań, ani społeczno-politycznej historii Górnego Śląska 
w XX wieku, rezygnuję z ich opisywania, co nie oznacza oczywiście, 
że odrzucam ich wpływ na to, jak kształtowały się typy powstań-
czych narracji. Podkreślę jeszcze raz – same dzieje są tu kontekstem 
analizy, a jej bezpośrednim przedmiotem jest to, jak o dziejach się 
myśli i pisze. 

Trzy tezy, czyli paradoksy powstańczej historiografii

Wielość badań, małość wniosków
W polskiej literaturze historycznej II wojna światowa jest wciąż 

niezaprzeczalnie tematem najpopularniejszym z dość oczywistych 
powodów: w polskiej pamięci społecznej zajmuje ona centralne 
miejsce, a  jej skutki są wciąż zauważalne. Dla wielu społeczności 
(kombatanckich, rekonstrukcyjnych, ale i politycznych) jest ona 
spoiwem i wyznacznikiem tożsamości. Jednak na Górnym Śląsku 
to nie II wojna światowa, a właśnie powstania wciąż stanowią temat 
nr 1 – najbardziej opisany w literaturze przedmiotu oraz najczęściej 
stanowiący punkt odniesienia dla pamięci zbiorowej i regionalnych 
polityk pamięci. „Powstańcze” publikacje historyczne powstawały 
w co najmniej kilku polskich ośrodkach naukowych (Katowicach, 
Opolu, Wrocławiu, ale i Bytomiu, Częstochowie, Krakowie i War-
szawie). Szczegółowo analizowano same działania z zbrojne, sferę 
polityczną i kontekst międzynarodowy. W niemal każdej monografii 
historycznej poszczególnych miast górnośląskich poświęcono sporo 
miejsca okresowi 1918–1922. Można powiedzieć, że na poziomie 
ustaleń faktograficznych w wielu dziedzinach badania zaszły bardzo 
daleko. Wydana w 1982 roku opolska Encyklopedia powstań śląskich, 
choć powstała na polityczne zamówienie lokalnych władz komuni-

7 Pojęcie wprowadzone przez Maurice’a Halbwachsa. Zob.: M. Ha lbwachs: 
Społeczne ramy pamięci. Przeł. i oprac. M. K ról. Warszawa 1969.
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stycznych8 i pomimo licznych błędów stanowi do dziś największą 
chyba sumę wiedzy o postaniach. 

Jednakże ta obfitość literatury naukowej i  popularnonauko-
wej nie daje się przełożyć na wnioski i syntetyczny obraz historii 
powstań9. Z jednej strony rozbieżności w ustaleniach dotyczą tak 
istotnych danych, jak rzeczywista liczebność polskich i niemieckich 
oddziałów powstańczych, rola i miejsce przybyszów spoza Śląska, 
skala represji i akcji terrorystycznych, siła i znaczenie ruchu dążą-
cego do powstania Wolnego Państwa Górny Śląsk etc. Różnice na 
poziomie faktów wciąż są funkcją różnych ideowych zapatrywań 
historyków. Z drugiej strony wyraźne skoncentrowanie badań na 
historii politycznej i wojskowej sprawiło, że brak dziś prac mówią-
cych choćby o życiu codziennym Górnoślązaków pierwszych kilku 
lat po I wojnie światowej, historii społecznej (np. o epidemii grypy 
„hiszpanki”, która przetoczyła się w tym czasie także przez Górny 
Śląsk, jak i przez większość krajów Europy) czy o gospodarczym 
położeniu tego regionu. Niewiele też prac łączy okres powstańczy 
z poprzedzającą go I wojną światową. Znamy z nazwiska niemal 
wszystkich poległych powstańców10, z dużą łatwością możemy szcze-
gółowo odtworzyć kilkutygodniowy przebieg frontu III powstania 
i działania dyplomatyczne wokół niego, z dużą trudnością – warunki 
życia na powstańczym Śląsku. 

Stronniczość historiografii obiektywnej
Zarówno w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak i po 

1945 roku historia powstań i plebiscytu stanowiła nie tylko temat 

8 O czym autorzy jasno piszą w Przedmowie. Zob.: Encyklopedia powstań ślą-
skich..., s. 5.
9 Referat, na którego podstawie powstał niniejszy tekst, był przygotowany 
i  wygłoszony jeszcze przed wydaniem syntetycznej polsko-niemieckiej historii 
Górnego Śląska. Zob.: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura eu-
ropejskiego regionu. Red. J. Bah lcke, D. Gawreck i, R. Kaczmarek . Gliwice 
2011.
10 Księga poległych w powstaniach śląskich 1919–1920–1921. Oprac. E. Dłu-
gajczyk . Katowice 2005.
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najchętniej opisywany, ale i najbardziej upolityczniony. Polityczne 
zapotrzebowanie na prace na ten temat wiązało się w sposób dość 
oczywisty z legitymizacją aktualnie rządzących Śląskiem. Przedwo-
jenne spory między obozem sanacyjnym, a stronnikami Wojciecha 
Korfantego przenosiły się wprost na poziom dyskusji o dziejach po-
wstań, po 1945 roku zaś mit powstańczy był jednym z filarów władzy 
gen. Jerzego Ziętka. Na równi z narracjami o „piastowskości” Ziem 
Odzyskanych powstania śląskie były tym wątkiem historycznym, 
który uzasadniać miał władzę polską na Śląsku. Stąd historiografia 
nie mogła tutaj pozwolić sobie na odstępstwa od takiej wersji dzie-
jów, jaka była akceptowalna przez PZPR. Historyk polski nie mógł 
się po prostu dystansować od celów i idei, które przyświecały pol-
skim powstańcom (lub tych, które im akurat ex post przypisywano), 
ale musiał explicite deklarować podzielanie ich.

Jednocześnie historycy, zajmujący się tematyką powstańczą, trak-
towali (przynajmniej deklaratywnie) kategorie prawdy i obiektywi-
zmu badawczego jako główne determinanty ich pracy. Niezależnie 
od deklarowanego, a czasem nawet stosowanego marksizmu meto-
dologicznego, w większości prac o powstaniach stosuje się tradycyjną 
pozytywistyczną metodę, polegającą na ustalaniu jednostkowych 
faktów – w historii politycznej i historii wojskowości widać to naj-
lepiej. Stąd wynika wspomniana uprzednio mnogość ustalonych 
wydarzeń. Powstaje zatem sprzeczność – forma obiektywizującej 
narracji historycznej jest wykorzystywana do mówienia o przeszłości 
w sposób, który jest z definicji stronniczy. Dlatego polscy historycy 
– czasem po dziś dzień – mają tendencję do tłumaczenia takich wy-
darzeń z lat 1918–1922, które okazywały się z perspektywy polskiej 
błędne czy problematyczne. Sprawa wyjaśniania wyniku plebiscytu 
napływem emigrantów bez wspominania o polskim autorstwie po-
prawki dopuszczającej emigrantów do głosowania jest najbardziej 
znanym przykładem takiej „strategii objaśniającej”.
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Narracja oficjalna a pamięć społeczna
Dwa wspomniane paradoksy skutkowały trzecim – bodaj naj-

istotniejszym. Polityczny kontekst badań historycznych nad powsta-
niami oraz ich nieumiejętność stworzenia atrakcyjnej syntetycznej 
narracji sprawiły, iż praktycznie nie udało się upowszechnić ustaleń 
historyków w świadomości społecznej. Na budowę powstańczej mi-
tologii i ideologii w PRL nieporównywalnie większy wpływ miała 
sztuka popularna – film (począwszy od Soli ziemi czarnej K. Kutza 
przez Grzeszny żywot Franciszka Buły, a skończywszy na Magna-
cie F. Bajona)11 czy muzyka (choćby z repertuaru Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” albo Dżemu). Pamięć autobiograficzna i pamięć 
komunikacyjna Górnoślązaków, choć zróżnicowana ze względu na 
narodowość czy poglądy polityczne, była słabo podatna na historio-
graficzne ustalenia setek tomów opracowań. Co więcej, w wypadku 
powstań śląskich dominowało typowe dla funkcjonowania refleksji 
o przeszłości w Krajach Demokracji Ludowej przekonanie, że to 
pamięć, a nie historia przechowuje prawdziwy obraz przeszłości. 
Niezgodność własnej pamięci lub przekazu rodzinnego i środowisko-
wego z oficjalną wykładnią dziejów (zjawisko to można potraktować 
jako część opisanego przez Mirosławę Marody mechanizmu „dwu 
matryc uspołecznienia”12) skutkowała powierzchownym i rytualnym 
przyjęciem historii publicznej bez odnoszenia jej do losów rodzin-
nych czy lokalnych. W dość zabawny sposób przekonali się o tym 
studenci, przeprowadzający pod koniec lat osiemdziesiątych XX 
wieku badania na nowobytomskim osiedlu Kaufhaus, którzy byli 
przekonani (podobnie jak socjologowie – pracownicy naukowi, któ-
rzy te badania zaprojektowali), że w tak starym osiedlu robotniczym 
powstania śląskie muszą być istotnym tematem pamięci zbiorowej:
11 Recepcja tych i innych filmów odnoszących się do tematyki historii Śląska 
mogłaby być tematyką osobnego ciekawego opracowania. Warto poddać anali-
zie, w jakim stopniu treści ideowe i propagandowe były rzeczywiście zauważane, 
a w jakim społeczny odbiór skupiał się raczej na wątkach obyczajowych, tożsa-
mościowych czy estetycznych.
12 Zob.: M. Marody: Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu 
zmiany systemowej. Londyn 1991.
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„X: A ludzie tu często dawne czasy wspominają?
Y: O ja.
X: I o czym się mówi?
Y: Wie Pan co, przeważnie takie tu, np. Godula je[choł] na... 

przecież som takie przepowiednie, że on tam jeździ kartom jeszcze, 
ni, ty, nocy, jak to potym umarł. Bo ta Godula to było jego cało, 
ni, tu sta[w]y były[,] teroz wszystko zabudowane. No takie tam pra, 
takie o duchach, nie duchach, śmiertkach, o byle czym.

X: O powstaniach tyż się mówi?
Y: Wie Pan co, przy mie ni, tak ni13”.
Można sobie tylko wyobrazić wzajemne zakłopotanie obu stron 

tej rozmowy – pytającego, który w pamięci rozmówczyni chce na siłę 
znaleźć wątki historyczne, które zna z przekazu oficjalnego, i miesz-
kankę Kaufhausu, która zupełnie inaczej rozumiała „dawne czasy”.

Typy narracji powstańczych
Każda z postawionych tez wymaga oczywiście pogłębionej dys-

kusji i analizy. Tu zwracam jedynie uwagę na to, że moją one moim 
zdaniem znaczący wpływ na to, jaki kształt przyjmować mogły typy 
powstańczych narracji. Poniższa typologia proponowana na tej pod-
stawie jest więc próbą uporządkowania tego, jak o powstaniach moż-
na było pisać i myśleć. 

Powstania jako czyn narodowo-wyzwoleńczy
To najpierwotniejszy – jak się wydaje – sposób opowiadania 

latach 1919–1922, który występuje w literaturze polskiej niemal 
bezpośrednio po nich. Wciąż – wydaje się – wpisuje on wydarzenia 
na Górnym Śląsku w ogólnopolski topos „walki z zaborcą” i polskie 

13 K. Łęck i, P. Wróblewsk i: Przedstawienia przeszłości mieszkańców osady 
„Pokój” jako element tożsamości kulturowej. W: Przestrzeń – środowisko społeczne 
– środowisko kulturowe. Z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska. 
Red. K. Wódz. Katowice 1992, s. 100. Prawdopodobne błędy w transkrypcji 
w publikacji zostały tu poprawione za pomocą wstawek w kwadratowych nawia-
sach.
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tradycje powstańcze (powstania listopadowego, styczniowego itp.), 
każąc je widzieć jako wydarzenia tej samej natury. Słowem-kluczem, 
używanym do nazywania rzeczywistości jest „czyn” – podobnie jak 
o „czynie niepodległościowym” mówi się o „czynie powstańczym”. 
Autorzy opisujący w ten sposób powstania, zwłaszcza ci związani 
z obozem sanacyjnym, kładą duży nacisk na działania wojskowe, 
konspirację wojskową. W tej optyce wszystkie plany związane z roz-
szerzeniem konfliktu zbrojnego (na czele ze znanym buntem Grupy 
„Wschód” w czasie III postania) były oceniane pozytywnie. Zwłasz-
cza w popularnych wydawnictwach pojawiały się wręcz sugestie, że 
wola walki powstańców mogła dać znacznie korzystniejsze granice 
dla Polski niż te ostatecznie ustalone przez Radę Ambasadorów 20 
października 1921 roku.

Narracje „czynu niepodległościowego” dawały dobrą okazję do 
podkreślania jednostkowego bohaterstwa powstańców. W ten sam 
sposób myślenia można wpisać też idee wyrażone w katowickim 
Pomniku i Grobie Nieznanego Powstańca. Tak jak warszawski Grób 
Nieznanego Żołnierza (i wiele innych symbolicznych grobów po-
wstałych po I wojnie światowej w europejskich stolicach), tak i ten 
śląski miał symbolizować zaangażowanie, czyn i heroizm każdego 
powstańca.

Walka z uciskiem klasowym i narodowym
Ten typ opisywania górnośląskiej historii po I wojnie światowej 

był charakterystyczny dla wszystkich ruchów odwołujących się do 
wartości i kategorii klasowych. Siłą rzeczy dominował zatem przez 
niemal cały okres PRL, jednak jego korzenie widoczne są także 
u przedwojennej lewicy śląskiej. Spojrzenie to zasadza się na utoż-
samieniu na Górnym Śląsku konfliktu klasowego z konfliktem na-
rodowościowym. W myśl tego założenia proletariat śląski był polski, 
zaś burżuazja – niemiecka. Stąd wyzysk klasowy, jakiemu podlegał 
śląski robotnik, miał bezpośrednie przełożenie na dyskryminację 
narodową. Podmiotem dziejów był więc polski lud Górnego Śląska 
walczący z uciskiem niemieckich kapitalistów. Najprościej ujął ten 
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punkt widzenia Jerzy Ziętek, który stwierdził, że „Śląsk był polski 
i robotniczy”14.

Taki dychotomiczny podział był rzecz jasna wyraźnym uprosz-
czeniem (opartym także na arbitralnej, obiektywizującej definicji 
tego, czym jest narodowość), lecz bardzo wygodnym do ukazania 
społecznych przyczyn wybuchów powstańczych. Strajki i wystąpie-
nia robotnicze (jak choćby te z sierpnia 1919 r. w KWK „Mysłowi-
ce”, które dały początek I powstaniu) uznawano także za element 
walki narodowościowej i preludium do działań zbrojnych. Jednak 
podkreślano proletariacki charakter oddziałów powstańczych. Pro-
blemem – trudnym do przemilczenia – z tego punktu widzenia 
było wyjaśnienie stanowiska Komunistycznej Partii Górnego Śląska, 
kierowanej przez Antona Jadascha, która jako organizacja rzeczywi-
ście internacjonalistyczna odcinała się pod polskiego i niemieckiego 
nacjonalizmu, postulując powstanie Górnośląskiej Republiki Rad. 
Taka postawa śląskich komunistów lata 1919–1922 była więc solą 
w oku komunistów polskich po 1945 roku. Wątek ten starano się 
albo jawnie zakłamać (do 1956 r.), albo (po 1956 r.) pomniejszać 
jego znaczenie, eksponując za to postać powstańca-komunisty Józefa 
Wieczorka.

Ten punkt widzenia wielu historykom czy ideologom PRL- 
-owskim dawał do ręki także argument wymierzony przeciwko pol-
skim elitom II Rzeczypospolitej, których postawa po 1922 roku 
miała być zdradą polskiego robotnika – powstańca. Piętnowano 
więc wszystkie przykłady współpracy polskich i niemieckich elit, 
zwłaszcza w sferach gospodarczych, a uwypuklano wystąpienia ro-
botnicze załóg śląskich przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli kończyły się 
krwawym stłumieniem przez polską policję lub wojsko. Głównym 
zarzutem była więc teza, iż za zmianą państwowości w 1922 roku 
nie podążała żadna zmiana stosunków produkcji, co musiało roz-
czarować śląskich robotników. Głosy takie były oczywiście słyszalne 
także przed 1939 rokiem – najtrafniej ujął to Arka Bożek, mówiąc, 

14 J. Ziętek : Przedmowa. W: Powstania śląskie 1919–1920–1921. Oprac. 
W. Szewczyk . Katowice 1961, s. 7.
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że „tutaj na Śląsku zmienili się tylko panowie – odeszli ci z Berlina, 
ale za to przyszli ci z Warszawy, Krakowa”15. Wszystko to miało do-
wodzić faktu, iż przedwojenna Polska nie spełniła tych oczekiwań, 
jakie mieli walczący za nią powstańcy śląscy. A stąd już tylko jeden 
krok do stwierdzenia, że naprawdę uczyniła to dopiero Polska Lu-
dowa. Oficjalne obchody 50. rocznicy III powstania w 1971 roku 
(m.in. z awansowaniem wszystkich żyjących jeszcze powstańców do 
pierwszego stopnia oficerskiego) zbiegające się z początkiem „dekady 
sukcesu” miały być tego najlepszą ilustracją.

Międzynarodowa gra sił
Trzeci ze sposobów pisania i mówienia o powstaniach łączy się ze 

spojrzeniem bliskim historiografii stosunków międzynarodowych, 
dyplomacji czy wywiadu. W tej perspektywie Górny Śląsk traktowa-
ny jest jako obszar międzynarodowej gry sił w powojennej Europie 
– przedmiot traktatów międzynarodowych i negocjacji, obszar inter-
wencji Ententy, pole działania wywiadów etc. Sprawy, które w dwu 
wcześniejszych perspektywach stanowią kluczową część zagadnienia 
(stosunki społeczne i narodowościowe, ruchy społeczne i inicjatywy 
regionalnych przywódców), tu okazują się raczej kontekstem, tłem 
dla decyzji podejmowanych w europejskich stolicach. Zróżnicowa-
nie tożsamościowe, konflikt narodowościowy i pograniczny charak-
ter Śląska to raczej problemy kontekstowe dla polsko-niemieckiej 
próby sił. Wyjaśnianie wydarzeń z lat 1919–1922 przebiega według 
modelu „z góry na dół”, tj. szuka się raczej oddźwięków i skutków 
międzynarodowych decyzji w czynach polityków i powstańców. 
Przykładowo, stanowisko Kościoła katolickiego wyjaśniane jest 
głównie przez opisanie i zrozumienie polityki kościelnych przywód-
ców – obu komisarzy kościelnych (A. Rattiego i J.B Ogno Serry) 
i kardynała Bertrama. Prawdziwa historia (a więc taka, która ma 
decydować o tym, co dzieje się w świecie) dzieje się bowiem nie na 
ulicach, ale w gabinetach polityków i wojskowych.

15 A. Bożek : Pamiętniki. Katowice 1957, s. 81–82.
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Takie spojrzenie nie jest oczywiście wolne od tendencyjności lub 
celowego preferowania ówczesnego polskiego punktu widzenia na 
kwestie Śląska. Decyzje niekorzystne dla strony polskiej (jak dekret 
kardynała Bertrama o roli duchowieństwa w sporze polsko-niemiec-
kim czy propozycja podziału Obszaru Plebiscytowego przedstawiona 
przez H. Percivala) są oczywiście poddawane krytyce. 

Śląska wojna domowa
Czwarte spojrzenie na dzieje Śląska lat 1919–1922 przez długie 

lata było siłą rzeczy nieobecne w literaturze naukowej czy popularno-
naukowej. Rozwój tej ostatniej nastąpił po 1989 roku, a od kilku lat 
perspektywa wojny domowej zauważalna jest także w publikacjach 
naukowych16. Wcześniej jednak perspektywa ta była dostrzegana 
przez socjologów jako istotny element śląskiej pamięci zbiorowej17. 
Prace historyczne jawnie mówiące o  „śląskiej wojnie domowej” 
stanowią formę dostrzeżenia i próbę merytorycznego uzasadnienia 
przekonań obecnych znacznie wcześniej w potocznym i rodzinnym 
przekazie o przeszłości. Co ciekawe jednak, rację istnienia takiego 
spojrzenia historiograficznego na powstania śląskie dostrzegają na-
wet ci historycy, którzy sami jej nie podzielają18. W tym spojrzeniu 
bowiem na pierwszy plan wysuwany jest wątek negatywnych kon-
sekwencji podziału Śląska i podziału Ślązaków według kryteriów 
narodowościowych. Konflikt polsko-niemiecki ukazywany jest tu 
często jako konflikt w rodzinie, w którym nacjonalizmy skłócają 
z sobą najbliższych. Wszystkie cechy Ślązaków, które w innych narra-

16 Oba typy wydawnictw znaleźć można w publikacjach Śląskiej Oficyny Na-
rodowej, m.in. w dziełach Dariusza Jerczyńsk iego (Orędownicy niepodległości 
Śląska, Historia Narodu Śląskiego) czy Tomasza Kamusel l i  (Szlonsko, Szlonska 
mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizm).
17 M. Szmieja : Niemcy? Polacy? Ślązacy? Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny 
w świetle analiz socjologicznych. Kraków 2000.
18 Powstania śląskie to była wojna domowa – z prof. Zygmuntem Woźniczką roz-
mawiają Aleksandra Klich i Józef Krzyk: „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2009. http://
wyborcza.pl/1,75515,6553613,Powstania_slaskie_to_byla_wojna_domowa.
html (dostęp 15 lutego 2012 r.)
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cjach były traktowane jako problem (labilność narodowa; silna więź 
lokalna, regionalna i religijna; złożoność tożsamości etc.), tu uwa-
żane są za wartości same w sobie, zagrożone przez polsko-niemiecki 
konflikt. Stąd mniejszy lub większy poziom sympatii dla wszystkich 
ruchów i głosów przeciwstawiających się podziałowi Śląska według 
kryteriów narodowościowych, postulujących choćby powstanie Wol-
nego Państwa Górnośląskiego – Freistaat Oberschlesien. Stąd także 
perspektywa, którą nazwałbym „paralelną”, w której symetrycznie 
opisywana jest strona polska i strona niemiecka – obie jako traktu-
jące Śląsk i Ślązaków przedmiotowo, dążące do skłócenia ich, w celu 
osiągnięcia własnych korzyści. 

Dzięki swojemu zakorzenieniu w pamięci zbiorowej (rodzinnej 
i  lokalnej) tego typu narracje często odwołują się do przykładów 
lokalnych, wręcz mikrohistorycznych, doświadczenia poszczegól-
nych rodzin czy miejscowości traktując jako pars pro toto losów ca-
łego Górnego Śląska. Często prowadzi to do w naturalny sposób 
do deheroizacji narracji historycznej: burzenia obrazu szlachetnego 
powstańca i podkreślania szkód i cierpień, jakich ludność Śląska do-
świadczyła zarówno ze strony polskich, jak i niemieckich oddziałów. 
Z tego punktu widzenia historia Śląska 1919–1922 nie dzieje się ani 
w gabinetach polityków (jak w przypadku perspektywy międzynaro-
dowej gry sił), ani w fabrykach i na ulicach Śląska (jak w przypadku 
walki z uciskiem narodowo-klasowym), ani też w ogniu karabinów 
na froncie polsko-niemieckich walk (jak w perspektywie czynu po-
wstańczego), lecz w górnośląskim domu, kościele i ich najbliższej 
okolicy. 
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Tabela 1. Typologia narracji o powstaniach śląskich

Typ 
narracji:

Czyn 
narodowo

wyz wo
leńczy

Walka 
z uciskiem 
klasowo

narodowym

Między
narodowa 

gra sił

Wojna 
domowa

Podmiot 
dziejów

naród polski 
na Górnym 

Śląsku

polska klasa 
robotnicza 
na Śląsku

państwa, 
organizacje 
i dyplomaci

społeczność 
Górnego 

Śląska

Stosunek do 
śląskiej od

rębności

pozostałość 
odłączenia 
od reszty 
narodu  

polskiego

pozostałość 
dziejowej 

izolacji, ale 
i przyczyna 

rozwoju 
polskiego 

proletariatu 
na Śląsku

raczej 
obojętny 

– rozpatry-
wana jako 

problem do 
rozstrzyg-

nięcia przez 
prawo 

między-
narodowe

afirmatywny 
– śląskość 
jako pozy-

tywny feno-
men

Kategorie 
opisu lat 

1919–1922

czyn  
powstań-
czy, walka 
z zaborcą, 

przebudzenie 
narodowe, 
solidarność 
narodowa

utożsamienie 
konfliktu 

narodowego 
z konfliktem 

klasowym

legalizm, 
stosunki 
między-

narodowe, 
aplikacja ka-
tegorii prawa 

między-
narodowego 
do realiów 

Śląska

historie 
podkreśla-
nie wpływu 
czynników 
zewnętrz-
nych na 
konflikt

Funkcja 
legitymi

zująca

ludzie czynu 
powstań-

czego

PRL jako 
całkowite 
spełnienie 
woli po-

wstańców

uprawomoc-
nienie wła-
dzy polskiej

tożsamość 
górnośląska



156 Marcin jarząBeK

Typ 
narracji:

Czyn 
narodowo

wyz wo
leńczy

Walka 
z uciskiem 
klasowo

narodowym

Między
narodowa 

gra sił

Wojna 
domowa

Postawa 
wobec prze

szłości*
heroiczna ideologiczna – nostalgiczna

Wnioski
Tak szeroko zakrojona typologia nie musi obejmować swym za-

sięgiem całej literatury powstałej na ten temat ani też nie preten-
duje do miana tej, który odgrywa rolę klasyfikacji. Wiele istotnych 
prac historycznych w naturalny sposób łączy w sobie elementy dwu 
różnych typów, przyjmując np. zarówno perspektywę klasową, jak 
i międzynarodową lub też dyplomatyczną oraz niepodległościową. 
Jeden z ważniejszych katowickich historyków okresu lat pięćdzie-
siątych–siedemdziesiątych Kazimierz Popiołek znajdował w po-
wstaniach junctim między walką robotniczą i niepodległościową, 
które pozwalało mu nazywać je „najbardziej ludowymi w dziejach 
polskiego narodu walkami wyzwoleńczymi”19. Typologia ta nie jest 
też rankingiem lepszych i gorszych sposobów pisania o powstaniach. 
Dla przykładu: choć obecnie z oczywistych względów perspektywa 
klasowa nie jest popularna, to jednak można wyobrazić sobie zu-
pełnie dobre badania okresu powstań i plebiscytu, które za punkt 
wyjścia przyjmują właśnie marksizm (kategorie klasy, świadomo-
ści klasowej, ruchu robotniczego etc.) tyle że bez ideologicznego 
i politycznego obciążenia. Również perspektywę „wojny domowej” 
można sobie wyobrazić zarówno jako mocno subiektywną, potoczną 

19 K. Popiołek : Powstania śląskie. Kraków 1968, s. 17.
*  Typologia Czesława Robotyckiego. Zob.: C. Robotyck i: Śląska historia 
i  śląska tradycja „Śląskie Studia Etnograficzne” 1990, T. 1. Red. M. Lipok-
-Bier  wiaczonek, s. 19–34. 
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i nostalgiczną opowieść, bliską nawet spiskowej wizji dziejów, jak 
i spokojnie argumentującą poważną narrację historyczną.

Istotna jest jednak sama świadomość wielości sposobów narracji 
o okresie powstań i plebiscytu i wynikających z niej konsekwen-
cji. Często bowiem spory o ten czas śląskiej historii nie wynikają 
z przyjmowania odmiennych faktów historycznych, lecz z  tego, 
w jakich ramach się je umieszcza. Różnice między wymienionymi 
tu sposobami narracji są bowiem dość fundamentalne i to nie na 
poziomie preferencji politycznych, ale na płaszczyźnie podstawo-
wych zagadnień metodologicznych: Kto jest podmiotem dziejów? 
Jakimi kategoriami je opisywać? Jaki schemat wyjaśniania należy 
przyjąć? Czy stosować perspektywę makro- czy mikrohistoryczną? 
Jakich kategorii źródeł używać? etc. Historycy w odmienny sposób 
piszący o powstaniach śląskich nie różnią się tylko poglądami na 
powstania i na politykę, ale także poglądami na historię jako taką, 
nawet jeśli czasem te różnice nie są do końca uświadamiane. Z tej 
perspektywy można się więc tylko cieszyć, że śląska historia może 
być tak różnorodnie inspirująca.
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Zuzanna Pawlik

Z dziejów polskich tradycji śpiewaczych na ziemi rybnickiej 
(do 1939 roku)

Dzieje ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku, w tym ziemi ryb-
nickiej, podzielić można na dwa etapy: walki o polskość do 1922 
roku oraz intensywnego rozwoju artystycznego do wybuchu II woj-
ny światowej. Pod pojęciem ziemi rybnickiej mam na myśli teren 
południowo zachodni Województwa Śląskiego, obejmujący powiat 
rybnicki. Ziemia rybnicka podobnie jak inne rejony Górnego Ślą-
ska w okresie międzywojennym charakteryzowała się intensywnym 
rozwojem ruchu śpiewaczego.

Koła śpiewacze ziemi rybnickiej zrzeszone w Związku Śląskich 
Kół Śpiewaczych w latach 1922–1939 prężnie się rozwijały. Uczest-
niczyły w konkursach zjazdowych, w których szczególnie wyróżniał 
się rybnicki „Seraf”. Dane zawarte w pracy odzwierciedlają, jak duży 
procent ludności Górnego Śląska zaangażował się w życie muzyczne. 
Motywem działalności w towarzystwach śpiewu było zapewne pra-
gnienie rozwoju wewnętrznego, jaki niosą z sobą śpiew i muzyka. 
Nie należy jednak zapominać o ogromnej liczbie chórów niezrzeszo-
nych, które powstawały przy parafiach, szkołach czy zakładach pracy. 
W okresie do 1922 roku dodatkowo członkowie kół śpiewaczych 
angażowali się przede wszystkim w walkę o polskość Górnego Śląska 
nie tylko w czasach powstań śląskich i plebiscytu ale także skupiając 
się właśnie w towarzystwach kulturalnych jakim były m.in. chóry. 
Jednym z plusów było to, iż działalność społeczna w towarzystwach 
śpiewu dawała wbrew pozorom większe możliwości w budzeniu 
ducha polskości niż działalność polityczna i z pewnością była bar-
dziej skuteczna. Przykładem może być wysoka frekwencja członków 
ZŚKŚ w czasie zjazdów śpiewaczych w Zadolu, niegdyś na ziemi 
pszczyńskiej organizowanych przez ZŚKŚ, szczególnie w 1911 roku. 
Należy w tym miejscu wytłumaczyć czytelnikowi termin „Zadole”. 
Teren aktualnie jest administracyjnie włączony do Ligoty, będącej 
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południowo-zachodnią dzielnicą Katowic. W 1912 roku należało 
ono do gminy Piotrowice Śląskie, która do 1938 roku była częścią 
powiatu pszczyńskiego. Wiele z chórów Okręgu Rybnickiego Związ-
ku Śląskich Kół Śpiewaczych powstałych w pierwszej połowie XX 
wieku działa do dziś. Są to Towarzystwo Śpiewu „Seraf” z Rybnika 
czy koło „Cecylia” z Rydułtów. Chóry, nie tylko zrzeszone w Związ-
ku Śląskich Kół Śpiewaczych, w dużym stopniu przyczyniły się do 
wychowania młodzieży w duchu polskości. Wynikało to przede 
wszystkim z patriotycznego repertuaru, jaki głównie wykonywały 
poszczególne koła śpiewacze oraz pielęgnowania polskich tradycji.

Warto dodać kilka słów na temat powstania ZŚKŚ. Pierwsze chó-
ry na Śląsku zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku. Jednak droga 
do zjednoczenia ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku zakończyła 
się dopiero w 1910 roku. Momentem przełomowym w dziejach 
ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku było powstanie Związku Ślą-
skich Kół Śpiewaczych, w dniu 18 kwietnia 1910 roku z siedzibą 
w Bytomiu. Wydarzenie to „było wyłączną zasługą aptekarza Mi-
chała Wolskiego z Bytomia” 1, który współpracował z Kazimierzem 
Czaplą, działaczem narodowym, znanym bytomskim adwokatem. 
Związek powstał podczas zebrania przedstawicieli kół śpiewaczych 
w „Domu Katolickich Towarzystw” w Bytomiu, które zwołał właśnie 
Wolski. Powstały Związek Śląskich Kół Śpiewaczych miał charakter 
wyłącznie polski, dlatego jego utworzenie wspomagało manifestację 
polskiej kultury, która w tym okresie była szczególnie ważna. Co 
najważniejsze integracja towarzystw śpiewaczych była potrzebna aby 
walczyć z nieprzychylnością władz pruskich i to był główny argu-
ment, który użył Wolski tworząc ZŚKŚ2.

Na ziemi rybnickiej ruch śpiewacki podobnie jak na pozostałych 
terenach śląskiej ziemi cieszył się poparciem ludności. Badacze ru-
chu śpiewaczego na ziemi rybnickiej stwierdzają, że początki ruchu 

1 R. Hanke: Księga najstarszych polskich chórów w kraju i za granicą. Materiały 
pomocnicze na Sejmik Najstarszych Chórów w Polsce. Katowice 2007, s. 40.
2 J. Fojcik : Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1991, 
s. 40.
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śpiewaczego na tej ziemi datują się na koniec XIX wieku, „kiedy to 
po nieszczęsnym ››Kulturkampfie‹‹ duch narodowy i świadomość 
odrębności kulturalnej ludu górnośląskiego poczęły się budzić”3. 
Działacz polski na ziemi rybnickiej Józef Połomski z Rydułtów traf-
nie zauważył ogromną rolę ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku 
w krzewieniu polskości: „[...] w latach przedwojennych wystąpił na 
widownię walki ludu śląskiego o polskość swej Ziemi Piastowskiej 
potężny czynnik – pieśń polska”4. W końcu XIX wieku i początkach 
XX wieku na ziemi rybnickiej pieśń polska pielęgnowana była przede 
wszystkim przez powstałe towarzystwa m.in. Towarzystwo Polsko- 
-Katolickie, św. Barbary, św. Alojzego oraz stowarzyszenia górników 
prowadzące sekcje śpiewu. Bytomski ruch św. Alojzego dotarł także 
do Rybnika. Towarzystwo św. Alojzego powstało tu w 1891 roku, 
założone przez wikarego Miczkę. Według Alfonsa Mrowca najstarsze 
kółko śpiewacze na rybnickiej ziemi powstało w Radlinie w 1904 
roku. Wyłonić się miało z Towarzystwa Polsko-Katolickiego, prowa-
dzone przez Alojzego Swobodę5. Pierwsze chóry powstawać miały 
właśnie przez wyodrębnienie z innych towarzystw społecznych. 

Dnia 13 kwietnia 1913 roku Związek Śląskich Kół Śpiewaczych 
został podzielony na cztery okręgi. Powstał w tym czasie Okręg 
Raciborsko-Rybnicki – według Jana Fojcika założony został 1 sierp-
nia 1913 roku, natomiast według Maksymiliana Gawlika było to 
w dniu 9 sierpnia 1913 roku6. Obejmował powiat raciborski i ryb-
nicki, prezesem został Paweł Gacka, wiceprezesem – Józef Grzybka, 
sekretarzem – Józef Fros, skarbnikiem – Franciszek Zagoła. Wraz 
z powstaniem Okręgu Rybnicko-Raciborskiego na terenie powia-
tu rybnickiego działało 5 kół: „Feniks” Żory, „Paderewski” Pszów, 
„Polonia” Przegędza, „Seraf” Rybnik, „Mickiewicz” Niedobczyce, 
3 M. Gawlik : Historia Okręgu Rybnickiego Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich. 
W: Pamiętnik 15-lecia Okręgu Rybnickiego Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich: 
1920–1935. Rybnik 1935, s. 8.
4 A. Mrowiec: Szkice z nowszych dziejów ziemi rybnickiej. Część I  (do roku 
1914). Katowice 1962, s. 170.
5 Ibidem, s. 170.
6 M. Gawlik : Historia Okręgu Rybnickiego..., s. 9.
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natomiast na terenie powiatu raciborskiego 3 koła: „Halka” Raci-
bórz, „Echo” Racibórz, „Lutnia” Lubomia7.

W lutym 1920 roku wraz z rozwojem ruchu śpiewaczego i rozwo-
ju nowych kół ZŚKŚ podzielony został na 19 okręgów. Z dotychcza-
sowego Okręgu Rybnicko-Raciborskiego utworzono 4 nowe okrę-
gi: rybnicki, raciborski, wodzisławski i żorski, do których należało 
w połowie 1920 roku 67 kół śpiewaczych. Okręg Rybnicki Związku 
Śląskich Kół Śpiewaczych utworzony został 24 lutego 1920 roku8. 
Początkowo okręg zawierał 8 kół: „Polonia” Przegędza, „Słowiczek” 
Popielów, „Mickiewicz” Niedobczyce, „Kościuszko” Zamysłów, „Ce-
cylia” Rydułtowy. W roku 1920 powstało jeszcze 10 kół. Okręg 
skupiał 854 członków. Pierwszy zjazd śpiewaczy Okręgu Rybnic-
kiego odbył się 10 października 1920 roku. Czasy powstań śląskich 
i plebiscytu – podobnie jak w całym ZŚKŚ tak i w Okręgu Rybnic-
kim – odbiły się na działalności tutejszych chórów, które zmuszone 
były zawiesić działalność. Dużo śpiewaków poległo w krwawych 
zmaganiach o wolność. Pod koniec 1921 roku tylko 8 kół Okręgu 
Rybnickiego z 20 podjęło ponownie działalność. W tym roku nie 
odbył się zjazd okręgowy. 

Przed 1922 rokiem w okręgu rybnickim powstało 24 towarzystw 
śpiewu. Na osobne omówienie zasługuje rybnickie Towarzystwo 
Śpiewu „Seraf”. Postacią, która szczególnie przyczyniła się do utwo-
rzenia tego chóru właśnie w Rybniku, ale także przede wszystkim 
do rozwoju kulturalnego Rybnika i okolic był Maksymilian Basista. 
Należy zwrócić uwagę także na ważny fakt, iż „kontynuację tradycji 
lokalnej, regionalnej i narodowej każda społeczność zawdzięcza nie 
tylko grupom jej nosicieli, lecz także inicjatywom środowiskowych 
osobowości wiodących takich jak Maksymilian Basista”9. Rybnicki 
księgarz i społecznik urodził się 7 sierpnia 1883 roku w Górkach 

7 Ibidem, s. 9.
8 Ibidem, s.10.
9 I. Bukowska-Floreńska : Słowo wstępne. W: I. L ibura : Maksymilian Ba-
sista. Rybnicki księgarz i społecznik (1883–1967). „Zeszyty Rybnickie 2”. Rybnik 
1991, s. 7.
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Śląskich, w domu ubogich chłopów Jana i Franciszki z Kałużów. 
W latach 1889–1896 uczęszczał do szkoły. Jako czternastolatek pod-
jął następnie pracę w Hucie Silesia. „Jak to było w zwyczaju rodzin 
śląskich, Maksymilian Basista, by nie być ciężarem dla rodziny, zmu-
szony został do wczesnej aktywizacji zawodowej i usamodzielnienia 
się”10. Po dwóch latach porzucił pracę w hucie „z powodu złego 
traktowania robotników polskich przez niemieckich urzędników11”. 
i mając szesnaście lat został górnikiem w kopalni Prosper II w Bot-
trop w Westfalii, gdzie pracowali jego starsi bracia. Był to ośrodek 
polskiej emigracji zarobkowej, wywodzącej się głównie z Górnego 
Śląska i  Wielkopolski. Działały tu liczne polskie towarzystwa. 
W działalność kulturalno-narodową włączył się sam Basista i zaczął 
odgrywać co raz większe znaczenie. Został jednak powołany do pru-
skiej służby wojskowej w 1903 roku, wcielony do 56. Pułku Piecho-
ty służył w Cleve i Wessel nad Renem. Po powrocie z wojska w 1906 
roku zainteresował się nim Wincenty Lutosławski, profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Lutosławski przybył do Bottrop, aby założyć 
wśród tutejszej polskiej społeczności komórkę założonego przez sie-
bie towarzystwa „Eleusis”. Czas przynależności do „Eleusis” Basista 
wykorzystał przede wszystkim na zaznajomienie się z niezbędną wie-
dzą o polskich tradycjach kulturalnych i historycznych. Wiedzę tę 
umocnił w Seminarium Wychowania Narodowego im. A. Mickie-
wicza w Krakowie, które prowadził w ramach ruchu „Elsów” Win-
centy Lutosławski. Dzięki wsparciu finansowemu polonii westfal-
skiej, ufundowanemu przez nią stypendium na czas nauki, Basista 
znalazł się w Krakowie w 1906 roku. Zgodnie ze zwyczajem słuchacz 
dostał pseudonim Klin. „Ty jesteś ze Śląska – powitał go Wincenty 
Lutosławski – gdzie Niemcy wbili się klinem w polskie ziemie. A że 
klin wybija się klinem, więc Ty będziesz Klin”12. Po ukończeniu 
seminarium postanowił zostać w Krakowie. Odbył praktykę w księ-
garni Gebethner i Wolf, następnie od 1907 roku uczęszczał na prak-

10 I. L ibura : Maksymilian Basista..., s. 11.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 16.



164 zuzanna pawliK

tykę drukarską w firmie W.L. Anczyc i Spółka. Po trzech latach 
nauki został czeladnikiem sztuki drukarskiej. Po pobycie w Krakowie 
wrócił w strony rodzinne. Jeszcze podczas pobytu w Krakowie pro-
wadził intensywną działalność polityczną i kulturalno-oświatową. 
Ponieważ jawna działalność narodowa była przez Prusy zakazana. 
Towarzystwo Przyjaciół Śląska z Krakowa, z którym był związany, 
zadecydowało, iż Basista będzie bardziej potrzebny na Śląsku niż 
w Westfalii. I tak od 1910 roku zaczął organizować „front narodowy 
przeciw naporowi niemczyzny”13. Pod nazwą związków religijnych 
m.in. Rycerze Marii czy związków trzeźwości organizował towarzy-
stwa „Elsów” w Rybniku i okolicy. W dniu 14 kwietnia 1910 roku 
otworzył w Rybniku polską księgarnię. Nawiązał współpracę z wy-
dawnictwami Gebethnera i Wolffa, „Katolika” w Bytomiu i Karola 
Miarki w Mikołowie, których książki były podstawą wyposażenia 
nowo powstałej w Rybniku drukarni. Inspirowane działalnością Ba-
sisty powstały także księgarnie polskie Franciszka Zarzeckiego w Wo-
dzisławiu (w 1912 r.) oraz Józefa Wyrobka w Żorach (w 1918 r.). 
Prowadząc księgarnie, Basista kontynuował także działalność spo-
łeczno-kulturalną. Przekształcił koła „Eleusis” w Związek Towa-
rzystw Górnośląskiej Młodzieży Ludowej, który objął działalnością 
cały Górny Śląsk14. „Najwięcej jednak czasu, zabiegów organizacyj-
nych i pasji poświęcał Maksymilian Basista animacji amatorskiego 
ruchu śpiewaczego, jak również ściśle z nim powiązanego amator-
skiego ruchu teatralnego. Lubił też w nich występować jako aktor. 
Także i w tej dziedzinie przyświecała mu nadrzędna myśl narodo-
wa”15. Maksymilian Basista angażował się także w krzewienie dzia-
łalności ruchu abstynenckiego. Z jego inicjatywy w 1910 roku w Za-
mysłowie powołano Towarzystwo Wstrzemięźliwości, które 
z biegiem czasu zakresem swej działalności objęło także Niedobczy-
ce, Rydułtowy, Książenice, Gogołową i Radoszowy. Oprócz walki 

13 Ibidem, s. 19.
14 C. Kwiecień: Maksymilian Basista – patron rybnickich księgarzy (1883–
1967). „Kroniki Rybnickie” 1983, nr 1, s. 427.
15 I. L ibura : Maksymilian..., s. 23.
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z alkoholizmem zajmowano się w tym towarzystwie nauką historii 
i  literatury polskiej i organizowano przedstawienia. Według Ewy 
Kulik autorki Dziejów Zamysłowa dzielnicy Rybnika Maksymilian 
Basista nie tyle co założył Towarzystwo Wstrzemięźliwości w Zamy-
słowie ale przede wszystkim korzystał z karczmy Procka, która stała 
się siedzibą towarzystwa. Powstało ono według autorki w Zamysło-
wie tylko w drodze przypadku ponieważ w Rybniku trudno było 
dostać Basiście lokal na działalność polskiego towarzystwa16.W 1911 
roku towarzystwo zmieniło nazwę na Towarzystwo „Zgoda” pod 
opieką św. Alojzego, a Basista objął funkcję kierowniczą. Utworzo-
no także 4 sekcje: abstynencką, sportową, naukową oraz śpiewaczą. 
Był to początek angażowania się Basisty w tworzenie na ziemi ryb-
nickiej ruchu śpiewaczego17. „Wskutek tego pieśń polska zdobywa-
ła coraz więcej wielbicieli. W krótkim czasie słyszeć było można jej 
melodie na polach i w lasach – wszędzie gdzie skupiała się młodzież 
polska”18. Od tej pory Basista starał się o założenie polskiego chóru 
w samym Rybniku, ponieważ z pewnością zdawał sobie sprawę 
z tego, iż „śpiew w ojczystym języku był wtedy ważnym elementem 
działań na rzecz utrzymania narodowej tożsamości i śląskiej trady-
cji19. Dnia 18 maja 1913 roku po wygłoszeniu referatu na temat 
organizacji śpiewaczych stawił wniosek o utworzeniu chóru, który 
przyjęto okrzykiem „Cześć Pieśni”20. W ten sposób powstało Towa-
rzystwo Śpiewu „Seraf”. Lekcje śpiewu organizowano w mieszka-
niach prywatnych, w lesie, na polach, przeważnie w Zebrzydowicach 
w pałacu Alojzego Prusa. Tam właśnie wynajęto miejsce, ponieważ 
w Rybniku nic można było niestety zorganizować sali na imprezy, 
wobec czego polscy działacze wydzierżawili już w 1911 roku w Ze-

16 E. Kul ik : Dzieje Zamysłowa. Dzielnicy Rybnika. „Zeszyty Rybnickie 10”. 
Rybnik 2011, s. 209.
17 I. L ibura : Maksymilian..., s. 24.
18 A. Kurzawa: Powstanie i rozwój Towarzystwa śpiewu „Seraf ” w Rybniku. W: 
Pamiętnik 15-to letniej rocznicy Tow. Śpiewu „Seraf ” w Rybniku. Rybnik 1928, 
s. 5.
19 „Gazeta Rybnicka” 2003, nr 3, s. 25.
20 Ibidem, s. 5.
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brzydowicach dom będący własnością Alojzego Prusa, gdzie urzą-
dzali zebrania, przedstawienia amatorskie, lekcje śpiewu uroczysto-
ści narodowe i zabawy21. Zebrzydowice w taki właśnie sposób stały 
się siedzibą chóru „Seraf”. Pierwszym dyrygentem koła był Franci-
szek Nowak, a prezesem Maksymilian Basista. Do współzałożycieli 
należeli Jan Dziuba, Franciszek Piecha, Wojciech Polok, Alojzy 
Frӧhlich, Józef Bober, Konstanty Mandrela oraz Paweł Kożdoń. 
W czerwcu 1913 roku chór brał udział w zjeździe śpiewaczym ZŚKŚ 
w Zadolu. Otrzymał pochwałę za pieśń Przylecieli Sokołowie. Tak 
jak inne chóry polskie na Górnym Śląsku towarzystwo musiało 
zmierzyć się z prześladowaniami przez policję pruską czy z obecno-
ścią na zebraniach. Nie przeszkodziło to jednak w działalności chó-
ru. Na czas I wojny światowej chór zawiesił działalność. Od stycznia 
1919 roku towarzystwo istniało jako odział Towarzystwa św. Stani-
sława. Dopiero 25 stycznia 1920 wznowiło działalność ponownie 
jako Towarzystwo Śpiewu „Seraf ”. Wybrano także nowy zarząd: 
prezes Maksymilian Basista, zastępca prezesa – P. Botór, sekretarz 
– Procek, zastępca sekretarza – Jordan, skarbnik – Jan Fross, zastęp-
ca skarbnika – W. Kuczera, dyrygentem została Botorówna22. Na 
czas powstań śląskich towarzystwo ograniczyło swoją działalność. 
Dnia 22 września 1921 roku odbyło się zebranie, na którym upa-
miętniono – przez powstanie z miejsc – poległych powstańców, m.in. 
jednego z członków Feliksa Kurzawę. Na zebraniu w dniu 29 stycz-
nia 1922 roku odbyły się nowe wybory do zarządu, a funkcje obję-
li: Maksymilian Basista – prezes, P. Botór – zastępca prezesa, Polok 
– skarbnik, Kurzawa – zastępca skarbnika, Czech – sekretarz, Ga-
wenda – zastępca sekretarza, delegaci – Budny i Kurzawa, Budny 
i Gawron – rewizorzy kasy.

Warto przytoczyć, skąd w ogóle wzięła się nazwa chóru. Zaważył 
na tym incydent, jaki miał miejsce 31 grudnia 1912 roku w kościele 

21 P. Por woł, W. Wieczorek : Dzieje Rybnika i Wodzisławia Śląskiego w wy-
pisach. W: B. Cima ła , P. Por woł, W. Wieczorek : Wypisy do dziejów Rybnika 
i Wodzisławia Śląskiego. Opole 1985, s. 168.
22 A. Kurzawa: Powstanie i rozwój..., s. 7.
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św. Antoniego w Rybniku, opisany przez wybitnego badacza ruchu 
śpiewaczego Rajmunda Hankego: „[...] podczas uroczystej Mszy św. 
z okazji zakończenia roku – pisał R. Hanke – ksiądz proboszcz za-
intonował Te Deum Laudamus. Na Śląsku śpiewano ją w języku 
polskim i niemieckim. I odezwały się głosy dzwonów i ludzi podzie-
lonych językami. Pieśń uwielbienia dla Boga wzniosła się nieoczeki-
wanie niby sztandar na polu walki, na którym wypisane były słowa 
BÓG – HONOR – OJCZYZNA. O ten sztandar w kościele św. 
Antoniego stoczona została niecodzienna walka pomiędzy polskimi 
i niemieckojęzycznymi rybniczanami. Przy śpiewaniu drugiej zwrotki 
zwycięstwo przechyliło się na stronę polską. Przyszło ono wraz z słowa-
mi: Cherubini, Serafinowie chwalą Ciebie Boże! – a więc zwycięstwo 
to zostało osiągnięte w kulminacyjnym punkcie uwielbienia Boga!”23. 
Odtąd Te Deum Laudamus obok Roty czy Boże, coś Polskę stała się jedną 
z podstawowych pieśni śpiewanych na spotkaniach chórów. Od tego 
incydentu także wzięła się nazwa rybnickiego chóru „Seraf”.

Do roku 1922, podobnie jak w całym ZŚKŚ, głównym celem 
chórów ziemi rybnickiej było podtrzymywanie tradycji i kultury pol-
skiej. Rozpoczynał się okres świetności ruchu śpiewaczego na całym 
Górnym Śląsku. „W rok po zakończeniu powstania, 4 lipca 1922 
roku, witał Rybnik wkraczające oddziały wojska polskiego, obejmujące 
ziemię śląską w suwerenne władanie polskiego państwa. Witał biciem 
dzwonów, dźwiękiem górniczych orkiestr, niemilknącymi wiwata-
mi rozentuzjamowanych mieszkańców miasta i okolicy”24. Zarówno 
amatorskie zespoły chóralne, jak i te zrzeszone w ZŚKŚ odegrały 
ogromną rolę w podtrzymywaniu ducha narodu polskiego wśród 
ludzi żyjących w okresie przed I wojną światową i w czasach powstań 
śląskich. Krzewiły tradycje narodowe i odgrywały przedstawienia 
teatralne, tańcząc polskie tańce narodowe25. Po 1922 roku głów-

23 R. Hanke: Śląsk – Polsce. W: Społeczny ruch muzyczny w Polsce – wczoraj, 
dziś, jutro. 70 lat Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Red. D. Brachaczek, 
R. Hanke. Katowice 1996, s. 110.
24 I. L ibura : Maksymilian..., s. 30.
25 E. Roga lsk i: Funkcje wychowawcze amatorskiego ruchu chóralnego. Byd-
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nym celem ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku, jak i oczywiście 
na ziemi rybnickiej, były walory estetyczne, pielęgnowanie muzyki 
bez walki o polskość lecz nie zapominając o ojczyźnie. Jeśli tematem 
artykułu jest ruch śpiewaczy, to należy także wspomnieć o szkole 
muzycznej braci Szafranków. Karol i Antoni Szafranek byli synami 
działacza kulturalnego z Zagłębia Ruhry, założyciela chóru i orkie-
stry w Bottrop26. Związany zapewne z tą samą polonią co Maksy-
milian Basista. Bracia uczęszczali na studia w Niemczech i w Polsce. 
Szkoła muzyczna została założona w Rybniku dnia 1 września 1933 
roku i dotąd cieszy się niezwykłą renomą. Bracia Szafrankowie jak 
i wielu wybitnych działaczy społecznych na ziemi rybnickiej, m.in. 
Basista, przyczynili się do poważnego rozwoju kultury muzycznej 
na tym terenie. 

Drugi zjazd śpiewaczy okręgu rybnickiego odbył się 3 września 
1922 roku. Rozpoczął się pochodem na nabożeństwo do kościoła św. 
Antoniego. Kazanie wygłosił ks. prof. Stefan Siwiec. Podczas nabo-
żeństwo śpiewał „Seraf” pod batutą B. Koniecznego. Podczas zjazdu 
odbył się także turniej śpiewaczy, w którym występowały następu-
jące towarzystwa śpiewu: chóry mieszane- „Jedność” Kozie Góry, 
„Mickiewicz” Niedobczyce, „Kościuszko” Zamysłów, Ligocka Kuź-
nia, „Harmonia” Jejkowice, „Seraf” Rybnik, „Wanda” Ligota, chór 
męski „Polonia” z kopalni Emmy, „Cecylia” Rydułtowy, „Jutrzenka” 
kopalnia Hoym. Dwa koła nie wystąpiły: „Gwiazda” Zebrzydowice 
oraz „Jutrzenka” z Łukowa27. Pierwszą nagrodę zdobył chór męski 
„Polonia”, drugą – „Seraf ”, a trzecią – „Cecylia” z Rydułtów. Po 
zakończeniu uroczystości rozpoczął się pochód przez Rybnik. Zjazd 
zakończono odśpiewaniem Roty. Zjazdy okręgu rybnickiego odtąd 
odbywały się każdego roku, z wyjątkiem lat 1925 i 1930, kiedy to 
odbyły się Zjazdy Śląskie w Katowicach28. Zjazd okręgu rybnickiego 

goszcz 1978, s. 15.
26 J. Bauman-Szu lakowska: Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym 
i Cieszyńskim w latach 1922–1939. Katowice 1994, s. 43–44.
27 „Śpiewak Śląski” 1922, nr 14, s. 109.
28 M. Gawlik : Historia Okręgu Rybnickiego..., s. 12.
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26 września 1937 roku przyciągnął uwagę redakcji „Śpiewaka”, która 
poświęciła mu osobny artykuł. Zaliczany był do najlepiej zorganizo-
wanego zjazdu okręgowego w 1937 roku. Rozpoczął się uroczystym 
nabożeństwem w kościele św. Antoniego, później na rynku rybnic-
kim nastąpiło uroczyste otwarcie zjazdu przez prezesa okręgu Maksy-
miliana Basistę. Połączone chóry pod batutą dyrygenta okręgowego 
Teofila Kuny wykonały wiele pieśni. Następnie odbyły się zawody 
śpiewacze z udziałem 18 chórów. Pierwsze miejsce wśród chórów 
mieszanych zajęła „Lutnia” z Czerwionki, drugie – rybnicki „Seraf”, 
a trzecie – „Lira” z Niedobczyc. Uroczystości zjazdowe trwały cały 
dzień, po wspólnym odśpiewaniu Roty i hymnu narodowego wy-
stąpiła orkiestra zakładowa z kopalni „Emmy” (do 1945 r. taką na-
zwę nosiła kopalnia „Marcel” z Radlina), później odbyła się zabawa 
taneczna do późnych godzin wieczornych29. Udział w konkursach 
śpiewaczych powodował, iż jak opisuje to Maksymilian Gawlik: „[...] 
szlachetna rywalizacja pobudza ambicje śpiewaków w kierunku do-
skonalenia się z roku na rok i wskutek tego Okręg Rybnicki ma kilka 
zespołów o nieprzeciętnym poziomie artystycznym30”. Z pewnością 
takim zespołem był rybnicki „Seraf ”. W roku 1924 przyłączono 
do okręgu rybnickie koło śpiewacze „Jutrzenka” z Brzezia, które do 
podziału Górnego Śląska należało do okręgu raciborskiego. W dniu 
17 maja 1925 roku w Rybniku odbyło się wielkie Święto Pieśni 
Polskiej. W tym czasie „Seraf” obchodził dwunastą rocznicę powsta-
nia. Odbyło się poświęcenie sztandaru towarzystwa31. W roku 1926 
przestał istnieć okręg żorski, dlatego koło „Feniks” przyłączono do 
okręgu rybnickiego. W końcu 1933 roku utworzono w powiecie 
rybnickim nowy okręg nadodrzański, do którego przyłączono oprócz 
nowo powstałych kół także trzy koła z okręgu rybnickiego: „Cecylia” 
Rydułtowy, „Jutrzenka” Brzezie i „Słowik” Lyski. Koło „Harmonia” 
z Wilczej przydzielono do okręgu przyszowickiego. Dnia 24 lutego 
1935 roku do okręgu rybnickiego należało 28 kół, w tym 19 mie-

29 „Śpiewak” 1937, nr 10, s. 133.
30 M. Gawlik : Historia Okręgu Rybnickiego..., s. 12.
31 „Śpiewak Śląski” 1925, nr 3/4, s. 16. 
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szanych i 9 chórów męskich, z ogólną liczbą członków 160932. Na 
terenie powiatu rybnickiego działały jeszcze 3 okręgi: wodzisławski 
– z 15 chórami, nadodrzański – z 17 kołami oraz przyszowicki – 
z 7 kołami. Dlatego w 1935 roku na terenie powiatu rybnickiego 
istniało 67 kół z blisko 3600 członkami33. 

Celem działalności ZŚKŚ i  okręgu rybnickiego było przede 
wszystkim po 1922 roku, kiedy to odłożono zwycięską walkę o pol-
skość Górnego Śląska, krzewienie zamiłowania do śpiewu świeckie-
go, kościelnego, ale przede wszystkim muzyki. Związek Śląskich 
Kół Śpiewaczych zamierzał osiągnąć ten cel, realizując następujące 
kierunki działania: organizowanie zjazdów śpiewaczych na szczeblu 
ogólnym i okręgowym, inicjowanie nowych kół śpiewaczych, roz-
wijanie działalności wydawniczej z zakresu śpiewu i muzyki oraz or-
ganizowanie kursów dla dyrygentów34. Na początku istnienia ZŚKŚ 
poszczególni dyrygenci sprawowali pieczę nad kilkoma chórami, 
dlatego ważnym punktem działalności ruchu śpiewaczego było szko-
lenie i edukacja nowych. Jedną z większych ról w rozpowszechnianiu 
kultury muzycznej na Górnym Śląsku odegrał „Śpiewak Śląski” wy-
dawany od 1908 roku. Redakcja dostarczała poszczególnym kołom 
śpiewaczym wzory pieśni, co miało ogromne znaczenie w wypadku, 
kiedy chóry nie miały wyszkolonego dyrygenta. Oprócz „Śpiewaka 
Śląskiego” istotną rolę odegrał ZŚKŚ, który systematycznie wydawał 
śpiewniki, w ramach poszczególnych okręgów czy nawet chórów. 
„Można zatem uważać, że na Śląsku rozpoczął się proces wychowania 
twórczego szerszej grupy osób. Niewątpliwie dzięki temu następowa-
ło szybsze upowszechnianie dorobku artystycznego chórów. Możliwy 
też stawał się bardziej przemyślany dobór repertuaru, a poszczególne 
zespoły chóralne, których inicjatorem był Michał Wolski odnosiły 
większe sukcesy35”. Porównywanie tych sukcesów odbywało się na 

32 M. Gawlik : Historia Okręgu Rybnickiego..., s. 13. 
33 Ibidem.
34 G. Kempa: Aktywność wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym 
Śląsku w latach 1848–1939. Katowice 1997, s. 30.
35 Ibidem.
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zjazdach śpiewaczych okręgowych czy związkowych, kiedy to odby-
wały się konkursy śpiewacze często na wysokim poziomie. Zjazdy 
były niezwykle ważne w podtrzymywaniu poziomu artystycznego 
chórów: „Poziom jaki chóry uzyskują na popisach, jest bez porów-
nania wyższym od tego, który ma miejsce w przeciętnych występach 
– jest znakomita próbą sił i możliwości koncertujących zespołów”36. 
I tak np. chór rybnicki „Seraf” w zawodach okręgowych (rybnickie-
go okręgu) w latach 1920–1934 zajął pierwsze miejsce sześć razy, 
drugie miejsce natomiast zajął aż pięciokrotnie37. 

Jak już uprzednio wspomniano, rybnicki „Seraf” odnosił suk-
cesy na zjazdach okręgowych. Był, i w dalszym ciągu jest, ważnym 
elementem życia kulturalnego Rybnika i okolic, które w okresie 
międzywojennym bardzo się rozwinęło, m.in. za sprawą utworzenia 
w 1934 roku Rybnickiej Orkiestry Symfonicznej, Towarzystwa Przy-
jaciół Muzyki czy Oddziału Śląskiego Związku Teatrów Ludowych. 
Rybnicki chór notował liczne sukcesy, należał do jednych z najlep-
szych kół w ZŚKŚ. Dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu 
uczestniczył w II Wielkopolskim Zjeździe Śpiewaczym w Poznaniu, 
który odbył się w 1924 roku. Następnie w 1929 roku we Wszechsło-
wiańskim Zjeździe Śpiewaczym w Poznaniu oraz w 1935 w I Zlocie 
Śpiewaków Polskich w Warszawie. W 19 zjazdach wojewódzkich 14 
razy zdobył pierwsze lub drugie miejsce w województwie śląskim. 
W latach 1937–1938 brał udział w zjazdach śpiewaczych Śląska 
Opolskiego38. Inne chóry rybnickiego okręgu oczywiście także brały 
udział w konkursach zjazdowych czy występach. Redakcja „Śpiewa-
ka” wspomina m.in. o kole „Dzwon” z Paruszowca, które w dniu 11 
czerwca 1939 roku wystąpiło z koncertem wokalnym pod batutą 
długoletniego dyrygenta okręgowego Teofila Kuny39.
36 L. Janick i: Tegoroczne zjazdy śpiewacze na Śląsku. „Śpiewak” 1937, nr 3, 
s. 36.
37 Zestawienie Kół według uzyskanych miejsc w zawodach na Zjazdach Okręgo-
wych. W: Pamiętnik 15-lecia Okręgu Rybnickiego Stowarzyszenia Śpiewaków Ślą-
skich. 1920–1935. Rybnik 1935, s. 26–27.
38 I. L ibura : Maksymilian..., s. 36.
39 „Śpiewak” 1939, nr 6, s. 93.
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Dla ZŚKŚ ogromne znaczenie miały najwcześniejsze zjazdy w Za-
dolu – pierwszy w 1909 roku oraz drugi w 1911 roku. Historycy 
ruchu śpiewaczego zgodnie uważają, iż w 1909 roku po raz pierwszy 
na Górnym Śląsku zabrzmiała polska pieśń, i wywarło to ogromny 
wpływ na dalszy rozwój ruchu śpiewaczego40. W końcu nie należy 
zapominać także, iż „Rozpoczęte przed I wojną światową zjazdy śpie-
waków śląskich można [było – Z.P.] uznać za koncerty popisowe nie 
tylko ze względu na ich artyzm, ale weryfikujące dojrzałość patrio-
tyczną ich członków. Zjazdy umożliwiały wymianę doświadczenia 
zarówno dyrygentom, jak i śpiewakom. Wzajemnie informowali 
się oni o kłopotach merytorycznych i organizacyjno-politycznych. 
Na zjazdach zawiązywały się też między animatorami zespołów i ich 
członkami sympatie, które zaowocowały reaktywowaniem ZŚKŚ po 
I wojnie światowej”41.

Kiedy w 1922 roku Śląsk przyłączono do Polski, z szeroką au-
tonomią, nowe warunki polityczno-społeczne skierowały rozwój 
górnośląskiego ruchu śpiewaczego na inne tory42. Śląskie towarzy-
stwa śpiewacze również uzyskały autonomię. Dnia 29 stycznia 1922 
roku odbyło się nadzwyczajne zebranie delegatów chórów ZŚKŚ. 
Zarząd Związku musiał określić nowe cele. Dokonała się reorganiza-
cja Związku, ponieważ część chórów została po stronie niemieckiej. 
Cele, jakie obrał ZŚKŚ po 1922 roku, to przede wszystkim: pielęgno-
wanie śpiewu zarówno świeckiego, jak i kościelnego, organizowanie 
życia towarzyskiego i propagowanie zgody braterskiej, pogłębianie 
wiedzy o kraju i polskim narodzie śląskim, lekcje i ćwiczenia śpiewu, 
koncerty i wieczornice pieśni, wykłady i odczyty z dziedziny muzy-
kologii43. W latach trzydziestych XX wieku repertuar chórów zaczął 
wzbogacać się w bardziej wytworne pieśni, m.in. dzieła Stanisława 
Moniuszki trzy części Litanii ostrobramskiej, kantatę mitologiczną 

40 G. Kempa: Aktywność..., s. 31.
41 Ibidem, s. 33.
42 K. Popiołek : Historia Śląska. Od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972, 
s. 403.
43 G. Kempa: Aktywność..., s. 44.
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Milada, Widma, Sonety krymskie, Ballada o Florianie Szarym, Elegia, 
Fryderyka Chopina Lecą liście z drzewa, Bolesława Dębińskiego 
Pieśń o ziemi naszej, Feliksa Nowowiejskiego Testament Bolesława 
Chrobrego, Tryptyk Śląski, Quo Vadis, Karola Szymanowskiego Stabat 
Mater. Repertuar ten wykonywali także śpiewacy ziemi rybnickiej. 
Należy pamiętać, iż działalność muzyczna czerpała przede wszyst-
kim z muzyki ludowej, która jest „skarbem muzycznym niepospo-
litej piękności”, stworzona przez zbiorowego artystę, czyli ludność 
Górnego Śląska44. Profesor Reiss zwrócił uwagę na istotną sprawę: 
„W duszy ludu śląskiego zaszczepiony jest od wieków kult pracy. 
Z tego kultu pracy wyrósł także kult pieśni. Bo pieśń ludu śląskiego 
jest pieśnią pracy45”.

W roku 1939 wszystkie 16 okręgów Związku odbyło do końca 
lipca swe doroczne zjazdy połączone z bogatym pod względem arty-
stycznym repertuarem otwartych imprez towarzyszących. Dodatko-
wo okręgi chorzowski i świętochłowicki posłużyły się po raz pierwszy 
megafonami. Okręg wodzisławski (niegdyś połączony z okręgiem 
rybnickim) zorganizował dodatkowo Dzień Wodzisławia, połączony 
z uroczystością wręczenia jednostce wojskowej ciężkiego karabinu 
maszynowego, zebranego ze składek na Fundusz Obrony Narodo-
wej. W chwili zagrożenia wojennego Związek osiągał swe apogeum 
z liczbą ponad 21 tys. czynnych członków46. W czwartek 31 sierpnia 
1939 roku Basista przemawiał na rybnickim rynku: „Polska jest jak 
dąb, który silnie wrósł korzeniami w ziemię i nikt go nie wyrwie. 
Dlatego nie musimy się bać jakiegoś tam Hitlera...”. Niestety za-
grożenie wojenne stało się nieuniknione i na czas II wojny świato-
wej zatrzymało działalność chórów47. W okresie międzywojennym 
z pewnością wzrósł poziom kultury muzycznej na Górnym Śląsku, 
w tym na ziemi rybnickiej. Nie doszłoby do tego z pewnością bez 

44 J. Reiss: Czar Śląskiej pieśni ludowej. „Śpiewak” 1936, nr 1, s. 2.
45 Ibidem, s. 3.
46 A. Gładysz: Społeczny ruch kulturalny (1848–1939) – próba syntezy. Naro-
dziny i rozwój do 1922 roku. Katowice 1980, s. 18.
47 „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 34, s. 5.
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wybitnych działaczy społecznych, którzy chętnie poświęcali się two-
rzeniu i rozwojowi ruchu śpiewaczego na śląskiej ziemi. 

Za pomoc w pisaniu artykułu pragnę podziękować Panu dr. Jac-
kowi Kurkowi. Chciałabym także wspomnieć wybitnego badacza 
ruchu śpiewaczego Pana Rajmunda Hankego, który zmarł w lipcu 
tego roku.
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Marcin Wieczorek

Żory w okresie II wojny światowej –  
wybrane zagadnienia z dziejów miasta  

pod rządami nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej1

Żory, to jedno z miast powiatu rybnickiego. Latem 1922 roku 
znalazło się w granicach uformowanego polskiego Górnego Śląska2. 
Choć miasto przypadło Polsce, to jego społeczność w trakcie gło-
sowania plebiscytowego wyraźnie opowiedziała się za pozostaniem 
w ramach ówczesnej Republiki Weimarskiej3. Owo pozostanie nie 
musi w żaden sposób dziwić czy nawet oburzać. Tak postąpiły z wy-
jątkiem kilku przypadków wszystkie miasta górnośląskiego z obszaru 
plebiscytowego. Zwycięstwo to różnie bywa interpretowane, jed-
nak jedno, co można o nim powiedzieć, to to, że doszukiwano się 
w nim zupełnie innych wniosków aniżeli należało. Dziś mało kto 
już orientuje się, jakie były kryteria wyboru w trakcie plebiscytu. Na 
karcie do głosowania nikt nie wymagał deklaracji narodowej, lecz 
tylko wskazania, pod jakim panowaniem chce się znaleźć, a – co 
ważniejsze – obie karty do głosowana – za Polską i Niemcami – były 
dwujęzyczne4. To proste pytanie nie mogło zawierać w sobie całego 
skomplikowanego bagażu śląskich losów. Niemniej jednak od cza-
sów tworzenia się nacjonalizmów i odrodzenia narodowego w XIX 
wieku wyznacznikiem wartości dla obserwatorów z zewnątrz było 
określenie się Ślązaków tylko jako Polaków lub Niemców. Sztywne 
reguły wskazywały, że prawda o tym, jakie jest miasto i okolica, 
tak naprawdę nikogo nie interesowały. Liczyło się owo „tu i teraz”. 

1 Tekst został przygotowany na zlecenie Muzeum Miejskiego w Żorach 
w 2009 r. Autor uzyskał zgodę na publikację w niniejszym tomie.
2 A. Goniewicz: Rok 1922 na Górnym Śląsku: przejęcie części Górnego Śląska 
przez Rzeczpospolitą (kalendarium). Katowice 2002, s. 36.
3 Za przynależnością do Polski głosowały 1036 osoby, a  za przynależnością 
do Niemiec głosowały 2353 osoby. Por.: Encyklopedia powstań śląskich. Red. 
F. Hawranek [et al.]. Opole 1982, s. 698.
4 Ibidem, s. 197.



176 Marcin wieczoreK

Miasto za swoją postawę o mały włos nie zapłaciło ceny wręcz nie-
wiarygodnej. W pamięci skrzętnie pomijanej, bo nie pasuje ona do 
wizerunku lansowanego od lat, zamknięto w najgłębszej czeluści 
wiedzę o beczkach z benzyną przygotowanych do użycia w maju 
1921 roku. Faktem niezaprzeczalnym jest, co wynika z rozkazów 
samego Nikodema Sobika, że w razie oporu, wokół miasta miały 
zapłonąć jak gigantyczne pochodnie zwyczajne stodoły, a że było 
ich wiele, o czym dowódcy powstańczy wiedzieli, to zdawali sobie 
sprawę z realnej groźby katastrofy dla miasta5.

Owo zdarzenie, o którym można rzec w czasie przeszłym nie-
dokonanym, dowodzi dramatyzmu miejsca, czasu i decyzji. Lata 
po zmianie władzy i państwowości, której prolog dokonał się w au-
rze euforii, a zarazem zamknięcia się dawnego świata za drzwiami 
mieszczańskich kamienic i skromnych domostw. Patriotyzm polski 
w mieście miał spontaniczne obywatelskie korzenie, a nastroje pod-
grzewane były nie tylko przez rodzimych patriotów, ale głównie 
emigrację Wielkopolan6. Jednakże w ocenie niezwykle bystrego 
obserwatora, jakim był żorski sędzia Ludwik Rompolt, patriotyzm 

5 Raport jest na tyle dosadny, że nie sposób przejść obok niego obojętnie, dla-
tego też przytaczam treść odnoszącą się do planów na wypadek oporu w mieście 
(pisownia według oryginalnego tekstu): „Na duży opór w Żorach nie liczyłem, 
jednakowóź o ile obsada Włochów, która tego samego dnia opuściła Żory w kie-
runku Czerwionka, nie byłaby opuściła Żor, baon II musiał by stoczyć ciężką 
walkę, a  to dlatego że miasto Żory jest otoczone starymi wysokiemi murami 
z czasów jeszcze Husyckich. Zamiar mój był ten, że o ile miasto będzie się bro-
niło, podpalić Żory ze wszystkich stron. Bezwarunkowo byłoby się to udało, 
gdyż miasto Żory, jest otoczone starymi drewniannemi stodołami. Na ten cel 
powyższy było przygotowanych pięć beczek benzyny”. Sprawozdanie z  zajęcia 
Żor, Rybnika, Paruszowca. Maszynopis autorstwa Nikodema Sobika, dowódcy 
II baonu 2 Pułku Piechoty. Żory, Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultury 
Regionu, sygn. MRy/H/437, s. 2. 
6 Pamiętnik ukazał się w 2004 r. i przez parę lat pozostawał zupełnie nieznany 
dla badaczy dziejów Żor. L. Rompolt : Tych lat nie można zapomnieć... Oprac. 
M. Gorczyńska . Wojnicz 2004. Omówienie pamiętnika: M. Wieczorek : 
Pamiętnik „Tych lat nie można zapomnieć...” jako źródło do dziejów międzywojen-
nych Żor. „Kalendarz Żorski” 2006, s. 231–236.
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ten często poddawano bardzo surowej ocenie, a autor nie uciekał od 
pokazywania fatalnych w skutkach zachowań jednostek czy działań 
całych grup7. Ujawnił fatalną w skutkach rolę Towarzystwa Czytelni 
Ludowych, które sprowadzało swoją działalność do wsi, zupełnie 
ignorując tereny miejskie. Ostro piętnował złe zachowania i nawyki 
polskiej napływowej inteligencji, wskazując, że Ślązacy obserwują 
ich i czerpią z tego faktu wiedzę i kształtują swoja postawę wobec 
Polski. Nie omieszkał, mimo chwalebnej służby w Legionach, wydać 
surowej oceny kadrze oficerskiej zapewne pełniącej służbę w jed-
nostce żorskiej za jej zachowania niemoralne (skandaliczne ekscesy 
w parku miejskim zapewne z kobietami trudniącymi się prostytu-
cją)8 i nieprzystające do honoru oficera polskiego, nawet z bolesnym 
zjawiskiem prymitywnego antysemityzmu.

Innym ciekawym zjawiskiem jest tu obraz przestrzeni narodowej 
rozumianej jako wyzwanie dla szkolnictwa. Jeszcze w drugiej poło-
wie lat dwudziestych pisano w raportach dotyczących działalności 
progimnazjum żorskiego, że okolica jest mocno nasiąknięta kulturą 
i językiem niemieckim9. Cóż to oznaczało, wie już tylko ten, kto 
sporządzał ów tekst. Jest jednak pewne, że przynajmniej do końca lat 
dwudziestych niełatwo było o idealny wizerunek społeczeństwa Żor, 
który w przyszłości nie miałby takiego, a nie innego wpływu na nad-
chodzące wielkie zderzenie cywilizacji rozpoczęte grami wojennymi 

7 Ibidem, s. 186 i n.
8 Problem prostytucji w powiecie rybnickim ostatnio jest tematem badań, cze-
go dowodem jest referat Sabiny Ul ia rczyk : Praca, która hańbi... Rybnicki świat 
nierządu w świetle akt policyjnych województwa śląskiego (1922–1939) wygłoszo-
ny na konferencji w Muzeum w Rybniku „Mrowisko pracującego ludu” w dniu 
29 października 2009 r. 
9  Informacje o silnych wpływach kultury niemieckiej pojawiają się jeszcze w la-
tach trzydziestych w trakcie wizytowania gimnazjum żorskiego, por.: Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Zespół akt Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, 
Wydział Oświecenia Publicznego, sygn. 922, k. 30–31. W okresie międzywojen-
nym mimo problemów ukazywał się niemieckojęzyczny „Sohrauer Stadtblatt”. 
O historii jego wydawania tekst w ostatnim numerze z 5 października 1940 r. 
(Abschied vom Leser. „Sohrauer Stadtblatt” 1940, Nr 40 (5 X 1940 r.)).
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bez wojny już w 1938 roku, a w roku następnym u schyłku upalne-
go lata pierwszym błyskawicznym cięciem, które dla ofiary agresji 
oznaczało powolne krwawienie aż do agonii. W tej rzeczywistości 
miały się znaleźć Żory. Poprzez dekadę poprzedzającą śmiertelny 
bój czyniono wiele, aby wizerunek miasta zupełnie uległ przewar-
tościowaniu. Budowa wiedzy obywatelskiej i patriotycznej w szkole 
i w ramach organizacji przeplatała się z urzędowym wyznawaniem 
„wiary” według kanonu wojewody dr. Michała Grażyńskiego10. 
Działania te przynosiły niejakie sukcesy, ale też napędzały antago-
nizmy. Choć w ramach konfliktu wojennego ten problem spadł do 
rangi niewielkiego epizodu, to w poprzedzającym go okresie stał się 
wstydliwą rysą na wizerunku miasta. Żydzi, bo o nich tu chodzi, 
z grupy wpływowej i nader aktywnej stali się zbędnym balastem 
niepasującym do nowego wizerunku lat trzydziestych, targów na 
Górnym Śląsku bez Żydów i ograniczenia ich obecności w życiu 
społeczno-gospodarczym. Liczba zaledwie około dwudziestu paru 
Żydów na niespełna rok przed kataklizmem wojennym11 to efekt nie 
tylko wrastającego poczucia osób tej narodowości, że należy opuścić 
coraz bardziej niegościnny Stary Kontynent, zagrożony widmem 
hitleryzmu, lecz także ogólnej tendencji wobec tej ludności12, tak jak 
na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, gdy to wyznawcy 
Jahwe stali się wrogami wielu społeczności Europy.

Dni poprzedzające wybuch wojny należały do bardzo intensyw-
nych w działaniach obu stron konfliktu13. Strona polska w sposób 

10 J. Łączewsk i: Michał Grażyński (1890–1965). Sylwetka polityka. Często-
chowa 2000, s. 39 i n.
11 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AArch), Akta Lokalne Pa-
rafia św. Filipa i Jakuba w Żorach, sygn. AL. 2596, Formularz – Visitatio Pasto-
ralis – 19 września 1938 r.
12  O wrogości wobec Żydów mocno akcentowanej przez cześć prasy w powie-
cie rybnickim, a głównie w samym Rybniku, ostatnio wspominają: B. K loch,  
A. Grabiec: Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku. „Zeszyty Rybnickie 4”. Ryb-
nik 2006, s. 59. 
13 O działaniach dywersyjnych: B. Drzyzga : W obronie Śląska. Z walk 75 pp 
w kampanii 1939 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1976, nr 3, s. 255; 



żory w oKreSie ii wojny światowej... 179

widoczny czyniła od wiosny 1939 roku przygotowania do obrony 
terenów powiatu rybnickiego. Granica państwowa była nieco od-
dalona od Żor, przesłonę stanowił Rybnik, który od granicy pań-
stwowej położony był w odległości 7 km. Tam też szykowano głów-
ne, dość symboliczne, umocnienia polowe. Większą wartość miały 
jednak przeszkody naturalne, potoki, wąskie drogi, zalewiska14. Ich 
odpowiednie przygotowanie pozwalało dość skutecznie blokować 
atak przynajmniej od przejścia granicznego pomiędzy Hochbirken 
(Stodoły) a Chwałęcicami. Nocą z 31 sierpnia na 1 września doszło 
w tym punkcie do niemieckiej prowokacji granicznej15. Parę go-
dzin później zaś, około 4.45, pierwsze szpice 5. Dywizji Pancernej 
przekroczyły granicę, ostrzeliwując posterunki polskie na przedpolu 
Rybnika16. Siły niemieckie rozdzieliły się, próbując wziąć miasto 
z dwóch kierunków, inne zgrupowania Dywizji ruszyły na Pszczy-
nę drogą wiodącą przez południowy odcinek powiatu rybnickiego, 
kierując się przez rejon Mszana – Jastrzębie17.

Pod Rybnikiem rozpętał się krótkotrwały bój. Siły polskie w skła-
dzie Batalionu 75. Pułku Piechoty oraz Kompanii ON „Rybnik” 
stawiły opór18. Dysproporcja sił była jednak przytłaczająca, a obrona 
miała do dyspozycji zaledwie 3 działa przeciwpancerne oraz 3, w tym 
2 nieukończone, schrony bojowe. Być może losy obrony byłyby 

A.  Mrowiec: Kampania wrześniowa w Rybnickiem. „Zaranie Śląskie” 1960, 
z. 1a, s. 18–19; W. Wieczorek : Rybnicka reduta ̀ 39. „Nowiny” 1989, nr 35 (30 
VIII 1989 r.), s. 1, 3–4.
14 Por.: J. Ry t: Bitwa pszczyńska 1939. Pszczyna 2007, s. 25–32; Szczegółowo 
na ten temat: G. Bębnik, J. Ry t: Walki o Rybnik we wrześniu 1939 r. W: Rybnik 
i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej. Red. B. K loch, D. Kel ler. „Ze-
szyty Rybnickie 8”. Rybnik 2009, s. 26–30.
15 Por.: A. Szefer : Akcja „Tannenberg“. Prowokacje hitlerowskie w Gliwicach, 
Stodołach i Byczynie 31 sierpnia 1939 roku. Katowice 1983, s. 69–77.
16 G. Bębnik, J. Ry t: Walki o Rybnik..., s. 39–40.
17 J. Ry t: Bitwa pszczyńska..., s. 61–62.
18 G. Bębnik, J. Ry t: Walki o  Rybnik..., s. 28–29. W starszych opracowa-
niach: B. Drzyzga : W obronie Śląska..., s. 260–261; A. Mrowiec: Kampania 
wrześniowa..., s. 24–26.
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zgoła inne, gdyby nie kilka faktów związanych z niemieckimi przy-
gotowaniami do wojny. Od dłuższego czasu w powiecie tworzono 
struktury dywersyjne, które miały pomóc przygotować wsparcie 
dla przejęcia obszaru powiatu. Strona niemiecka wykorzystywała 
przeróżne chwyty, aby pozyskać współpracowników19. Niezadowo-
lonych, zawiedzionych mieszkańców powiatu było wielu. Problem 
bezrobocia nie był rozwiązany. Mimo postępującego ożywienia nadal 
zdarzały się wstrzymania wydobycia, wręcz zamykano kopalnie lub 
ograniczano produkcję, generując tym samym większe bezrobocie. 
Agitacja za wyjazdem do pracy na terenie Rzeszy była efektywna 
i z wielu miejscowości powiatu cotygodniowo wyruszały autobusy 
z bezrobotnymi do pracy na niemieckiej części Śląska. Wielu wer-
bowano do współpracy. Narastało również zbiegostwo do III Rzeszy 
przed powołaniem do Wojska Polskiego. Takich zbiegów zanotowa-
no niemało także z terenu Żor20. Wiele tych czynników powodowa-
ło, że obrona była bardzo problematyczna, nim się jeszcze zaczęła.

Również władze polskie w wielu wypadkach były podejrzliwe 
względem oddziałów samoobrony powstańczej – grup, na których 
powinno się oprzeć obronę regionu21. Tu jednak uczyniono wszyst-
ko, aby zapanował chaos i zamieszanie. Brak odpowiedniej broni 
i sprzętu, nietypowa amunicja były przyczyną tego, że w wielu wy-
padkach nie było czym walczyć, mimo że oddziały wojskowe dys-
ponowały niewielkimi wprawdzie, ale jednak zapasami22.

Rybnicki poranek to jeden z najbardziej tajemniczych epizodów 
wojny na Górnym Śląsku. Walki toczyły się w kilku miejscach i po-
czątkowo wydawało się, że obrona da pożądany rezultat23. Kilka 
czołgów rozpoznawczych zostało unieruchomionych, a niemiecka 

19 Ibidem, s. 30–39.
20 Nadmienia ich nazwiska: J. Delowicz: Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej 
mieszkańcy w wojnie obronnej 1939 roku. Żory 2009, s. 190.
21 K. Witosz: Wodzisław Śląski w przededniu wojny i pierwszych dniach wrze-
śnia 1939. W: Rybnik i  powiat rybnicki..., s. 74; G. Bębnik, J. Ry t: Walki 
o Rybnik..., s. 25–26.
22 K. Witosz: Wodzisław Śląski..., s. 74.
23 B. Drzyzga : W obronie Śląska..., s. 260–261.
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piechota na krótko została przygwożdżona do ziemi ogniem broni 
maszynowej. Jednakże bardzo szybko niemieckie siły wykorzystały 
fakt, że jeden z plutonów ON dowodzony przez ppor. Waltera Wol-
lnego przeszedł na stronę niemiecką i zostały wpuszczone w lukę 
w obronie24. Wollny ze swymi ludźmi zlikwidował polski patrol 
saperski mający wysadzić wiadukt, aby zablokować szosę od strony 
Raciborza. Ten manewr rozbił całą koncepcję powstrzymania na-
tarcia. Wprawdzie i tak zakładano, że terenu powiatu rybnickiego 
nie da się obronić w ówczesnych realiach pola walki, niemniej jed-
nak wydawało się, że uda się powstrzymać natarcie na dłuższy czas. 
Akcja Wollnego to jeszcze jeden element misternie układanej akcji 
dywersyjnej w strukturach polskiej obrony. Około 8.00 strzelaniny 
przeniosły się do centrum miasta25. Niezbyt silna wymiana ognia 
szybko ustąpiła powitaniom wkraczających oddziałów. Wehrmacht 
był witany przez liczną grupę mieszczan i kupców oraz członków 
niemieckich bojówek. Do godziny 10.00 ustały walki, choć po po-
szczególnych dzielnicach i okolicznych wsiach strzelaniny były jesz-
cze słyszane do popołudnia26. Niewielkie straty cywilne skończyły się 
na około 10 osobach27. Spłonęło lub było uszkodzonych w różnym 
stopniu kilkadziesiąt budynków. 

O godz. 10.00 rano mając na czele szpicę z członkami grup dy-
wersyjnych, pododdziały niemieckie wyruszyły szosą na Żory. Drogi 
w kierunku Żor, a także na Przegędzę i Bełk już od wczesnych godzin 
rannych były świadkiem eksodusu najpierw grup inteligencji i du-

24 Całość kwestii ujawniono dopiero w roku 2009 a omówienie spektakularnej 
akcji w Rybniku i losów jego głównego bohatera dokonali: G. Bębnik, J. Ry t: 
Walki o Rybnik..., s. 35–38.
25 Ibidem, s. 41.
26 Tak wynika z rozłożenia czasowego i geograficznego strat w Rybniku, por.: 
B. K loch: Cywilne straty na terenie miasta Rybnika w dniu 1 września 1939 r. 
w świetle nieznanych źródeł. W: Rybnik i powiat rybnicki..., s. 14–15; inny obraz 
strat uzyskujemy u J. Delowicza (Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkań-
cy..., s. 160–161), który po części potwierdza dane B. Klocha, lecz w części są 
one odmienne, również miejsce śmierci poszczególnych osób jest inne.
27 B. K loch: Cywilne straty..., s. 10–18.



182 Marcin wieczoreK

chownych uciekających przed represjami, a także grupy rybnickich 
Żydów28. Po nich, albo szosami, albo też sobie znanymi szlakami 
przez pola przedzierały się oddziały rybnickiego Batalionu 75. Pułku 
Piechoty oraz zdziesiątkowana Kompania ON. Już krótko po 10.00 
mijając Boguszowice i Gotartowice, szpica niemiecka dotarła pod 
Rowień.

Przed nacierającymi otwierała się już prawie wolna droga, aby 
dotrzeć do bram Żor. Miasto przesłonięte rybnicką barykadą nie 
miało tak dobrze przygotowanych linii obronnych (znany jest schron 
bojowy w lesie szczejkowickim)29, ale miało po swojej stronie po-
ważny argument, którego zabrakło w Rybniku. W Żorach obrońcy 
dysponowali artylerią polową mogącą w sposób zdecydowany zadać 
większe straty aniżeli tylko broń maszynowa i kilka dział przeciw-
pancernych oraz 2 moździerze30.

Walki o Żory przypominają w wielu aspektach scenariusz ryb-
nicki. Dotyczy to zjawisk zarówno w trakcie walk, jak i po nich. 
Jest również wiele niejasnych elementów i pytań, na które niełatwo 
odpowiedzieć. Pierwsze poważne światło na zdarzenia w Żorach 
w dniu 1 września rzucił tekst zamieszczony w 1957 roku w jednym 
z numerów nowo powstałego tygodnika regionalnego „Nowiny”31. 
Faktem jest, że nie spotkał się on z poważniejszym oddźwiękiem, 
mimo że zawierał informacje jeszcze dziś budzące wręcz oburzenie, 
tak jak to miało miejsce w wypadku zdrady Wollnego w Rybniku. 
Co jednak ciekawe, nie wyszedł spod pióra dr. Alfonsa Mrowca, zna-
nego wówczas głównego animatora badań nad dziejami wojennymi 
ziemi rybnickiej32. Autorem tekstu odnoszącego się do obrony Żor 
był Józef Sztranc, który swój tekst opatrzył tytułem Z bohaterskich 

28 Ibidem.
29 B. Cima ła , J. Delowicz , P. Por woł: Żory. Zarys dziejów. Wypisy. Żory 
1994, s. 187.
30 J. Ry t: Bitwa pszczyńska..., s. 207.
31 J. Szt ranc: Z bohaterskich dni Żor. „Nowiny” 1957, nr 39 (21 IX 1957 r.).
32 W pierwszym opracowaniu z roku 1958 nie podaje szczegółów dotyczących 
źródeł swych informacji: A. Mrowiec: Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnic-
kiem. Katowice 1958, s. 7.
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dni Żor. Autor tekstu był uczestnikiem tych wydarzeń. Szczęśliwie, 
zachował się jego dziennik wojenny znajdujący się w depozycie Mu-
zeum w Rybniku33. Jego zapiski oraz tekst zamieszczony w prasie 
dwanaście lat po zakończeniu wojny pozwalają w miarę w pełni 
ukazać wydarzenia przedpołudniowych godzin w Żorach i na ich 
przedpolach. Według jego dziennika około 5.00 (tu w tekście go-
dzina jest poprawiona z 6.00 na 5.00 lub też odwrotnie) zawyły 
syreny alarmowe w mieście34. Sztranc spodziewał się posiłków ze 
składu 75. Pułku Piechoty pod dowództwem mjr. Kwiatkowskiego, 
które jednak nie dotarły. Z zapisek nie wynika, o której pojawiły się 
pierwsze oddziały niemieckie. Zapewne po godzinie 9.00, a zatem 
po pięciu godzinach nerwowej bezczynności otwarli ogień w celu 
ostrzeliwania na dalszym dystansie przeciwników. W ten sposób 
starano się także dać osłonę wycofującym się oddziałom polskim idą-
cym z Rybnika. Zapiski nie są zbyt precyzyjne, ale następną godziną, 
którą podaje, jest 12.00. Jest to czas nasilenia się kanonad bezpo-
średnio na przedpolu miasta. Ustawiona armata 75 mm skutecznie 
próbowała blokować uderzenie niemieckie. Jednakże po kilkunastu 
salwach ostrzał z ciężkiej broni maszynowej zabija obsługę działa. 
Autor pamiętnika koncentruje się teraz na niewielkim wycinku, 
a mianowicie na losach baterii dział 75 mm. Z jego zapisek wynika, 
że w walce strona niemiecka straciła 3 czołgi, które uległy zapaleniu. 
Inny działon, tym razem przeciwpancerny, kaprala Wyderki, po-
wstrzymuje dalsze ataki, choć od ognia zginęły 3 konie z zaprzęgu 
artyleryjskiego. Działon wycofał się, przez jakiś czas niepokojony 
i bez łączności z resztą sił dopiero około 14.00 godziny i skierował 
się na Kobiór. Z owego opisu wyłania się tylko cząstkowy obraz 
zdarzeń, przy czym niejasno prezentuje się kwestia strat zadanych 
Niemcom oraz strat własnych35.

33 Dziennik walk Józefa Sztranca, Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultu-
ry Regionu, sygn. MRy/Dep/192.
34 Ibidem (strony nie są paginowane).
35 Ibidem; J. Szt ranc: Z bohaterskich dni...; o obronie także: A. Mrowiec: 
Kampania wrześniowa..., s. 26–28.
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Obraz zdarzeń w tekście napisanym po latach ma wiele cech 
wspólnych z pierwotnymi zapiskami, lecz także różni się w paru 
kwestiach. Również w stosunku do tekstu z roku 1957 różni się opis 
zamieszczony w wydawnictwie z roku 199436, który zdaje się „tu-
szować” wstydliwe fakty. Jedynie w ostatniej pracy J. Ryt i G. Bęb-
nik podjęli ten trudny temat37. Wróćmy jednak do opisu zdarzeń 
autorstwa kpt. Sztranca. Jego opis późniejszy, ten wydany w 1957 
roku, można zestawić z wspomnieniem kaprala Puto, który dość 
szczegółowo opisuje pierwsze starcie na przedpolach miasta, kie-
dy to 3 niemieckie czołgi zostały trafione. Jednakże, co potwierdza 
wspomnienie kaprala Puto, trafienie koni z zaprzęgu podczas wyco-
fywania oraz rany żołnierzy obsługi spowodowały, że działo zostało 
utracone.

Wydarzenia następnych godzin po pierwszym starciu kształtują 
się dość niejasno. Pamiętny artykuł J. Sztanca z 1957 roku jest tu 
niezwykle cennym źródłem. Od czasu wydarzeń upłynęło raptem 
osiemnaście lat, a zatem nie tak długi przedział czasowy. Sztanc 
wskazał na kilka ważnych dla całości obrazu sytuacji zdarzeń, o któ-
rych nie ma prawie słowa w późniejszych pracach, a za to pojawia się 
wiele wątków będących jakby swoistym propagandowym ujęciem 
całości problematyki. Wydaje się to o tyle dziwne, że autorzy Wypi-
sów do dziejów Żor pominęli słabo rozpoznany wątek bohaterskiej 
postawy grupy cywilów żorskich. Józef Sztranc podaje, iż w wielkim 
zamieszaniu bitewnym w momencie coraz większego nacisku nie-
mieckich kolumn nacierających na miasto, pomocy rannym żołnie-
rzom, a także zapewne i cywilom, udzielił lekarz dr Łytkowski oraz, 
co niezwykle ważne, także harcerze38. To pierwsza taka informacja 
o postawie harcerstwa w tym regionie, jakoś dziwnie pominięta. 
Gdyby przecież nawet budziła wątpliwości, powinna była zostać 
poddana weryfikacji. Widać w tym wypadku, że wśród ludności 

36 B. Cima ła , J. Delowicz , P. Por woł: Żory..., s. 187–189; 378–391.
37 G. Bębnik, J. Ry t: Walki o Rybnik..., s. 43.
38 J. Szt ranc: Z bohaterskich dni...
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cywilnej pojawiali się ci, którzy próbowali pomóc w walce i ratować 
osoby ranne.

Kwestią najbardziej sensacyjną, a również taką, której ślady znaj-
dują się w artykule J. Sztranca, to kwestia stosunku części ludno-
ści miasta do wkraczającego Wehrmachtu oraz postawa oddziałów 
ON. Jak już wykazałem na wstępie, problematyka ta nie powinna 
rodzić zdziwienia ani też oburzenia, gdyż należy ją traktować jako 
konsekwencję całej złożoności dziejów regionu poprzednich dzie-
sięcioleci. Faktem jest, że dotąd część badaczy próbuje skrzętnie 
zacierać niewygodne ślady przeszłości, tworząc swoistą poprawność 
polityczną w historii regionu i całego Górnego Śląska. Nie wyda-
je się, aby miało to służyć poznaniu prawdy. Wracając do tekstu 
Sztranca, należy zauważyć, że tak jak to było w wypadku publikacji 
A. Mrowca dotyczących Rybnika, autor artykułu podał, że w Żorach 
jakaś grupa mieszkańców witała wkraczające siły niemieckie39. Padły 
nazwiska rodzin Krakowczyk, Kuś, Pawlik oraz Tyrtan, a także i ja-
kichś innych40. Co ciekawe, tylko ogólnie o witających Wehrmacht 
mieszkańcach Żor wspomina J. Delowicz, choć w odniesieniu do 
Rybnika podaje całą listę nazwisk (niestety dość dyskusyjną, bo za-
wierającą dane trudne do potwierdzenia lub przeinaczone41). O tyle 
cała sprawa jest skomplikowana, że może opierać się, jak w wypadku 
Mrowca, na zamierzonej akcji w celu zdyskredytowania w oczach 
społeczeństwa konkretnych rodzin. Do dziś udział w takich próbach 
dr. A. Mrowca może budzić coraz większe wątpliwości. Tak też w wy-
padku Żor można domniemywać, że J. Sztranc nie będąc świadkiem 
zdarzeń, zaczerpnął wiedzę zapewne od tegoż autora. Można jedynie 
przypuszczać, że te lub inne rodziny albo w ogóle jakaś grupa miesz-

39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Z informacji na temat rodziny Joklów wynika, że to służąca w ich domu, jak 
i wiele kobiet, witała podekscytowane malowniczo i groźnie wyglądające oddzia-
ły Wehrmachtu (informacja uzyskana na podstawie rozmowy z przedstawiciela-
mi rodziny Jokel). Do dziś pozostaje tajemnicą, kto i do jakich celów stworzył 
listę dla Rybnika, którą się dowolnie manipuluje, a w przypadku Żor nie czyni 
się takich zabiegów. Niejasna jest w tym względzie rola rybnickiego ZBoWiD-u.
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kańców zachowywała się niezwykle przyjaźnie wobec wchodzącego 
do miasta agresora. Jak już wcześniej wspomniano, oficjalnie w Żo-
rach przed wojną było około 800 niemieckich obywateli42. Wydaje 
się, że była to grupa niemała, jak np. na centrum miasta, i zupełnie 
zasadne jest, że powitanie części z nich siłą rzeczy musiało być gorące. 
Materiał żorskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
(ZBoWiD) wspominał, że jedna z pierwszych flag nazistowskiej 
III Rzeszy zawisła na dworcu kolejowym przygotowana przez żonę 
kolejarza Pawła Nowaka. Według tego samego źródła wraz z We-
hrmachtem mieli powrócić członkowie Freikorpusu Ebbinghaus 
o nazwiskach: Wladarz, Hardaszek, Adam, Brych, Mazurek i inni43.

Dodam, że w sierpniowym numerze „Nowin” z 1963 roku F. Pie-
trzyk pisał, że Żory jeszcze przed wojną uchodziły za „gniazdo” 
niemczyzny44. Warto odnieść się jeszcze do innych szczegółów tekstu 
F. Pietrzyka. Po stronie niemieckiej mieli stanąć inni mieszkańcy 
miasta45. I tak z cegielni ostrzał polskich oddziałów miał prowadzić 
pracownik szkoły, niejaki Pawlik. Na skrzyżowaniu ulic Wodzisław-
skiej i Boryńskiej posypały się kule na cofających się obrońców. 
Strzały miały również padać z okien gimnazjum, a nawet z budynku 
magistratu, o czym wspomina tekst opracowany dla ZBoWiD-u46. 
Wspomniany autor nadmienia także o rozpuszczeniu oddziału przez 
podporucznika Kurza. Ostatnim punktem obrony w mieście miał 
być rejon domu na tzw. Zastawie przy ul. Pszczyńskiej. Jednakże 
i tam w pewnym momencie siły polskie znalazły się pod ostrzałem, 
a dom został podpalony prawdopodobnie przez proniemiecką bo-
jówkę47.

42 Formularz wizytacji parafii z września 1938 r. zawiera tę liczbę niemieckich 
obywateli miasta. AArch, sygn. AL. 2596.
43 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, maszynopis sporządzony 
na zlecenie żorskiego Koła ZBoWiD-u, Zbiory Muzeum w Rybniku (brak sy-
gnatury), s. 9.
44 F. Pietrzyk: Działo się 1 września..., „Nowiny” 1963, nr 35 (28 VIII 1963 r.).
45 Ibidem.
46 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 8.
47 F. Piet r zyk : Działo się 1 września...
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Kwestią kolejną pozostaje tajemnica oddziału ON pod do-
wództwem ppor. Kurza. Sztranc nie wiedział, co stało się z  tym 
odziałem mającym stawiać opór w centrum miasta, i jak nadmienił 
później, dowiedział się, że Kurz zdradził i rozpuścił swój oddział, 
a sam powitał wkraczające siły niemieckie jak swoich48. Co ciekawe, 
zamieszczony tekst z taką rewelacją w powojennej rzeczywistości 
jakoś rozszedł się wielkim echem. Można by rzec, że ów wrześniowy 
artykuł AD 1957 odbił się jakby od ściany milczenia albo tylko stał 
się milczącym dowodem, że obrona Żor na pewnym odcinku była 
już skazana na niepowodzenie u samego początku. Z opisu Sztranca 
wynika, że Kurz był później nauczycielem, a po wojnie na terenie, 
gdzie nikt go nie znał, czyli Ziemiach Odzyskanych, dochrapał się 
w epoce stalinowskiej stopnia majora!!!49 Później temat podporucz-
nika Rudolfa Kurza wrócił w tekście Aleksandra Rosenstraucha za-
mieszczonym w Informatorze Towarzystwa Miłośników Regionu 
Żorskiego50. O ile wcześniej i później będzie mowa o przejściu stronę 
niemiecką tylko samego porucznika Kurza, o tyle w wypadku tekstu 
Rosenstraucha mowa jest o przejściu jego i całego plutonu, choć 
mówił o poddaniu, a nie przejściu na stronę wroga. Do tematu Kurza 
wrócili trzydzieści lat później badacze Janusz Ryt i Grzegorz Bębnik 
(IPN Odział w Katowicach)51. Choć w sumie niewiele więcej się do-
wiadujemy, to z ich opisu wynika, że dowodzący oddziałem ON por. 
Kurz rozpuścił swój oddział, przechodząc na stronę niemiecką. Taka 
postawa jest już drugim przypadkiem po tym związanym z W. Wol-
lnym w Rybniku, z  tą różnicą, że w Rybniku jest potwierdzone 
przejście jednego lub kilku plutonów (?) ON na stronę niemiecką52. 
Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w późniejszych opracowa-
niach starano się ten problem pomijać, co szczególnie może razić 
48 J. Szt ranc: Z bohaterskich dni...
49 Ibidem.
50 A. Rosenst rauch: Obrona Żor w kampanii wrześniowej 1939 r. Informator 
Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego w Żorach (wydano w roku 1970), 
s. 9.
51 G. Bębnik, J. Ry t: Walki o Rybnik..., s. 43.
52 Ibidem, s. 35–39.
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w wypadkuprac ostatnich dwóch dekad, kiedy nasza historia była 
powoli odkłamywana. Ostatnio J. Delowicz wspomniał o postawie 
por. Kurza, jednakże pojawił się też dodatkowy wątek, który choć nie 
jest kojarzony, to ma może związek z jego akcją. Nieopodal cegielni 
Kurza, zapewne krewnego wspomnianego oficera, doszło do walk: 
dom – willa przy ul. Dworcowej miała być ostrzelana przez wojsko 
polskie53. Czy był to efekt zdrady, czy też wcześniej zaatakowano 
dom, a w konsekwencji tego Kurz zakończył walkę? To zapewne 
wielka tajemnica Żor w dniu 1 września. Dodam, że w tekście F. Pie-
trzyka pojawia się zupełnie inna wersja zdarzeń, mówiąca o tym, że 
to niemieckie czołgi ostrzelały dom Kurzów54. Prócz postaci Kurza 
w opisie sporządzonym przez żorski ZBoWiD pojawiła się jeszcze 
postać mało znanego żołnierza ON o nazwisku Figula55. Jednakże 
ta informacja jest jedyną i na jej podstawie trudno coś więcej powie-
dzieć. A trzeba pamiętać, że opisy ZBoWiD-u mogą być nieścisłe.

Sprawą nie mniej ważną w ocenie przebiegu walk wrześniowych 
w Żorach jest kwestia strat będących wynikiem działań wojennych, 
które w Żorach toczyły się, z uwzględnieniem Kleszczowa już poza 
terenem miasta, około trzech godzin. W opracowaniu autorstwa 
B. Cimały, J. Delowicza oraz P. Porwoła występuje dość szczegółowy 
wykaz poległych żołnierzy polskich56. Według nich na terenie miasta 
i przyległych osad poległo 11 żołnierzy w tym 3 bezimiennych. Trud-
no oczywiście odtworzyć punkty, w których polegli obrońcy miasta. 
Faktem jednak jest dość istotnym, że dane przekazane przez auto-
rów potwierdza również ostatnia praca J. Ryta poświęcona bitwie 
pszczyńskiej57. Aczkolwiek nazbyt trudno skonfrontować owe opisy 
z  innymi źródłami. Pod tym względem panuje dla Żor tragiczna 
wręcz sytuacji w sferze faktografii, która powinna się znaleźć w księ-
gach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego jak również w księgach po-

53 J. Delowicz: Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkańcy..., s. 177, 179.
54 F. Piet r zyk : Działo się 1 września...
55 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 7.
56 B. Cima ła , J. Delowicz , P. Por woł: Żory..., s. 393.
57 J. Ry t: Bitwa pszczyńska..., s. 208.
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grzebów w parafii św. św. Filipa i Jakuba. Tu poszukiwania zdają się 
bezcelowe, gdyż nie zachowały się księgi dla roku 1939, najpewniej 
zniszczone w roku 1945. Potwierdziła to kwerenda m.in. w zasobie 
archiwum USC w Żorach, a także w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Katowicach dokąd trafiają wszystkie akta parafialne parafii za 
lata do 1945 roku. Podobne kwerendy przeprowadzone dla Ryb-
nika przez B. Klocha pozwoliły skonfrontować wiedzę o poległych 
zawartą w publikacjach, nieco ją uściślić, a także odpowiedzieć na 
pytanie, o jakiej skali strat cywilnych możemy mówić w trakcie ataku 
niemieckiego58. W wypadku Rybnika była to grupa co najmniej 10 
osób cywilnych59.

Biorąc pod uwagę kwestię strat obrońców miasta, a także cy-
wilów, należy próbować odpowiedzieć, jak ta sprawa miała się dla 
Żor. Wspomniano już, że brak części źródeł utrudnia tu próbę wy-
jaśnienia tego problemu. Jedynym, jaki wydaje się dostępny, jest 
księga cmentarna, w której nanoszono adnotacje co do pochówków, 
z podaniem wielu istotnych szczegółów. Dane z owej księgi są nie-
zwykle cenne. Wynika z nich, że wszystkich zgonów osób cywilnych 
dnia 1 września (nie obejmuje ewentualnych pochówków ewangelic-
kich) było 460. Z tego tylko w wypadku 3 wyraźnie dodano zapiski 
o śmierci spowodowanej działaniami wojennymi. Pierwszą ofiarą 
była kobieta – Augusta Pawlas z domu Hein, która była żoną poli-
cjanta Józefa Pawlasa. Jak podano w zapisie, zgon nastąpił w wyniku 
postrzału z ciężkiej broni maszynowej niemieckiego czołgu, który 
nacierał przez rejon „Durgukowego pola” znajdującego się za cmen-
tarzem61. Drugą ofiarą działań zbrojnych miał być robotnik Alojzy 

58 Zachowane akta USC jak i parafialne z Rybnika dość szczegółowo pozwalają 
odtworzyć straty, jednakże jest to wynikiem zachowania się dokumentacji. Akta 
te jak i całe miasto nie poniosły tak totalnych zniszczeń jak Żory w początkach 
1945 r.
59 B. K loch: Cywilne straty..., s. 13.
60 Księga pochówków cmentarza parafialnego w Żorach rok 1939, nr 68, 69, 
70, 72.
61 Są to pozycje pod numerem 69.
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Czaja, a trzecim – młody rolnik Józef Bartecki z Kleszczowa62. Co 
do drugiej ofiary, dość niejasny zapis może sugerować postrzelenie, 
co jednak ważne – poległy został pochowany we wspólnej mogile 5 
nieznanych Polaków. W tym wypadku zapewne żołnierzy (?). Jego 
śmierć nastąpiła najprawdopodobniej w samych Żorach. Z kolei 
w wypadku młodego rolnika Józefa Barteckiego źródło podaje, że 
zginął w trakcie ucieczki w Kryrach. Jest to zasadne o tyle, że przez 
Kleszczów przetoczyły się walki, mógł zatem znaleźć się daleko od 
swego domu rodzinnego. Sam fakt, że przy zapisce o pochówku 
Alojzego Czai dodano informację o 5 Polakach, pozwala sądzić, że 
albo mamy tu do czynienia z pewnym pochówkiem wojskowym 
w liczbie 5 żołnierzy, jak to już wcześniej zasugerowano, albo też 
zginęło trzech bliżej nieznanych tu na miejscu obywateli polskich, 
o których nikt nic pewnego nie wiedział. Do tego możemy dodać 
informację o 3 cywilach, z czego tylko 2 zginęło od kul w Żorach. 
Nie można nie wspomnieć, że zdaniem J. Delowicza, w Żorach była 
tylko 1 ofiara cywilna – wzmiankowana wyżej Augusta Pawlas63.

Warto się jeszcze odwołać do tekstu J. Sztranca. Zgodnie z jego 
wspomnieniami również można naświetlić problem zgonów w wy-
niku działań wojennych. W trakcie opisu pierwszego etapu walk 
omawiając kwestię ostrzału nacierających Niemców przez działon 
por. Puto nadmienia, że rozpoczął się ostrzał agresorów64. Pociski 
spadły na rejon cegielni. Obok stojący dom został trafiony, w wy-
niku czego śmierć poniosła pani Pawlas. Potwierdza się zapis księgi 
cmentarnej, jednakże miejsce śmierci jest raczej inne aniżeli znane 
z zapisu wspomnianego źródła65.

Tekst J. Sztranca odnosi się również do kwestii strat polskich 
oddziałów. O ile wcześniej przytoczone dane wskazują na 11 osób 
zabitych, to jego dane wykazują, że śmierć poniosło 12 żołnierzy, 

62 Pozycje pod numerem 70 i 71.
63 J. Delowicz: Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkańcy..., s. 190.
64 J. Szt ranc: Z bohaterskich dni...
65 Według „Księgi cmentarnej” poniosła śmierć na polu za cmentarzem.
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których nie wymienia z imienia, oraz 1 oficer – por. Pawlikowski66. 
W wypadku tekstu F. Pietrzyka liczba wojskowych poległych wzrosła 
do 1367. Trzeba podkreślić, że postawy ludności były różne, cze-
go przykładem może być Hermann Glaeser pochodzący z żorskiej 
niemieckiej rodziny, który padł w obronie Żor, a jego ciało zostało 
później zbeszczeszczone na znak pogardy dla Niemca, który zdradził 
swój naród68. Jego przypadek jest dowodem na złożoność losów 
mieszkańców Górnego Śląska. Kwestia strat na tym etapie badań nie 
wydaje się zamknięta, choć zupełnie brak innych źródeł lub ich, co 
gorsza, jeśli są, to ich nie znamy.

W nielicznych opisach pojawiają się ślady informacji o zniszcze-
niach materialnych w wyniku działań wojennych. Opis J. Sztranca 
wyraźnie wskazuje na zniszczenia dokonane w Rowniu oraz w rejo-
nie cegielni, gdzie trafiono dom, w którym miała zginąć pani Pawlas. 
Kolejne opisy dotyczą zniszczeń wywołanych ostrzałem Kleszczowa 
i m.in. tamtejszej przystani, rzekomo podpalonej przez samoloty 
Luftwaffe69. Jednakże wydaje się, że jest to temat zupełnie zapomnia-
ny zarówno w przypadku Żor, jak i całego obszaru Górnego Śląska 
objętego działaniami wojennymi. Przykład pobliskiego Rybnika 
może być tu ciekawym podobieństwem. Ostatnie badania przepro-
wadzone przez B. Klocha wskazują, że istnieją jeszcze nieprzebadane 
źródła, które pozwalają na odtworzenie strat jakie poniesiono na 
terenach, przez które przetoczyły się walki.

W zasobie Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Ka-
towicach przechowywany jest zespół akt Starosta Powiatu Rybnickie-
go (Der Landrat des Kreises Rybnik70), w którego ramach znajdują 

66 J. Szt ranc: Z bohaterskich dni...
67 F. Piet r zyk : Działo się 1 września...
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Akta tego zespołu są praktycznie zupełnie nieznane, co może budzić zdzi-
wienie. Ostatnio wydobył je ze swoistego niebytu B. Kloch. Zob.: Archiwum 
Państwowe w  Katowicach Oddział w  Raciborzu (dalej: AP Rac.), Zespół akt 
Starosta Powiatu Rybnickiego (dalej: Landrat Rybnik), sygn. 52–53, Feststellung 
von Kriegschäden Wertschätzungen 1939–1942 (1940–1941).
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się wykazy kosztów napraw strat, jakie poniosła ludność cywilna 
poszczególnych miejscowości. Wspomnianych wykazów jest kilka 
i wydaje się, że w niezwykle ciekawy sposób ukazują one nieznane 
aspekty wydarzeń dnia 1 września na terenie Żor i pobliskich miej-
scowości. Pierwszy z wykazów zawiera w układzie tabelarycznym 
informacje m.in. o mieszkańcach Kleszczowa. Wynika z niego, że 
wśród osób poszkodowanych na majątku byli (pisownia nazwisk 
i imion według źródła): Josef Dzigol, Franz Sobczyk, Josef Tometzki, 
Vincent Tometzki, Josef Przonka, Johann Jendrysik, Johann Wito-
schek, Emanuel Marcisch, Katharina Kania, Johann Migulla, Jakob 
Golisach71. Jak można zauważyć, wykaz ów obejmuje 11 nazwisk 
osób zamieszkałych w Kleszczowie lub posiadających tam nierucho-
mości. W wykazie nie sprecyzowano, jakie to były straty, niemniej 
jednak podaje się wartości w markach Rzeszy. Tylko w jednym wy-
padku były to koszty naprawy poniżej 1 tys. marek, pozostałe sięgały 
nawet powyżej 3 tys. marek72.

Kolejny wykaz jest pod tym względem znacznie ciekawszy, gdyż 
odnosi się także do strat na terenie samego miasta Żor. Na drugiej 
stronie maszynopisu w układzie tabelarycznym wymienieni są go-
spodarze i właściciele posesji, którzy ponieśli straty w wyniku działań 
wojennych. Najpierw wymieniony jest Kleszczów, a tuż za nim Żory. 
Co ciekawe, w wykazie wymienia się aż 23 poszkodowane osoby i in-
stytucje na terenie miasta. Z kolei dla Kleszczowa podaje się już tylko 
12 osób. W przypadku tej miejscowości aż 7 wykazanych zniszczeń 
to warsztaty lub drobne zakłady wytwórcze (Emanuel Marzisch, 
Josef Dzwigol, Vincent Tometski, Jakob Golliasch, Katharine Kania, 
Johann Jendczik, Johann Witoschek). Pozostałe osoby z wykazu 
poniosły straty na zabudowie domów i budynków gospodarczych. 
Były to: Martin Pandzior, Franz Sobczyk, Josef Tometski, Johann 
Migulla, Josef Kropidlo73. Wykaz zawiera również sumy, na jakie 

71 AP Rac., Landrat Rybnik, sygn. 52–53, Verzeichnis über Kreigschädenanträge 
betreffend Vergütung von Scheunen-und Stallschäden, k. 30.
72 Ibidem. Najwyższą sumę strat wyliczono dla Jakuba Goliascha.
73 Ibidem, k. 68. Aufstellung über kriegszerstörte Gebäude des Regierungsbezirks 
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oszacowano straty, sięgające kilku tysięcy marek. Jedyną – bardzo 
wysoką – sumę strat podano w przypadku warsztatu Emanuela Ma-
rzischa (ponad 10 tys. marek)74. Wykaz zawiera informacje o losach 
budowli. Wynika z nich, że wielu budynków nie odbudowano, kilka 
w części, a tylko 3 – całkowicie.

Co do strat samego miasta Żory, to jak już nadmieniono, lista 
jest niezwykle długa, znacznie dłuższa aniżeli w wypadku sąsiednie-
go Rybnika. Na 23 pozycje tylko 4 dotyczą urzędów lub instytucji. 
Wśród nich były Sąd Grodzki, magistrat żorski, katolicka gmina 
wyznaniowa oraz urząd Zarządu Dóbr75. Wszystkie zniszczenia 
w tych obiektach zostały naprawione i trzeba przyznać, że wysokość 
strat była znaczna w wypadku gminy katolickiej – koszty naprawy 
uszkodzeń miał ponieść Kościół (dodano w zapisie znak zapytania), 
a wysokość strat oszacowano na 9 tys. marek. Znacznie większe straty 
miał ponieść urząd miejski, gdzie wysokość środków na naprawy 
oszacowano na 12 tys. marek.

W odniesieniu do osób cywilnych, wykaz zawiera 19 pozycji: 
Katharine Scholz, Vincent Pallak, August Schik, Norbert Pallak, Flo-
rentine Pallowski, Peter Krzatosch, Martha Nowak, Theofil Krant-
czek, Franz Kutz, Elizabeth Kaczy, Franz Janda, Paul Galli, Anton 
Goschütz, Anna Dohmer, Katharine Dzindzial, Marie Brych, Paul 
Bieta, Johann Brych, Wladyslaus Morgalla76. Wszystkie zniszczone 
obiekty zostały albo w całości, albo też w części odbudowane. Tylko 
w przypadku 1 obiektu nie dokonano odbudowy zniszczeń. W 10 
przypadkach były to zniszczenia budynków mieszkalnych. Tylko 1 
warsztat i 2 cegielnie zostały uszkodzone w trakcie działań wojen-
nych. Poza tymi naliczono także uszkodzenia lub też zniszczenie 
7 stodół77. Wartość zniszczeń oscylowała od kilkuset aż do paru 

Kattowitz, AP Rac., Landrat Rybnik, sygn. 52–53, k. 68.
74 Ibidem.
75 Ibidem, k. 72–74.
76 Ibidem.
77 AP Rac., Landrat Rybnik, sygn. 52–53, Kreigsgeschädigte über 5000 RM, 
k. 75.
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tysięcy marek i tylko w 2 przypadkach przekroczyła 5 tys. marek. 
Przedstawiony wykaz choć nie odpowiada na wszystkie pytania, to 
jednak pozwala wyciągnąć pewne wnioski. 

Zwrócę jeszcze uwagę na ostatnie skromne zestawienie zniszczeń 
na terenie Żor i Kleszczowa. To akurat nie jest zbyt długie, ponieważ 
odnosi się tylko do strat oszacowanych na wysokość powyżej 5 tys. 
marek78. Wśród poszkodowanych powyżej tej sumy byli: gmina 
katolicka, urząd miasta, osoby prywatne: Katherine Schulz i Franz 
Kutz79. Prócz wspomnianych danych nie ma innych. Jednakże 
w sposób dość oczywisty uzupełniają poprzednie.

Porównując straty z tym, co miało miejsce w Rybniku, można 
stwierdzić, że zaciętość tych walk była poważniejsza lub też, co bar-
dziej pewne, z większym natężeniem użyto artylerii, co spowodowało 
znacznie większe zniszczenia80. I co ważne, w większym stopniu 
dotknęły one infrastruktury związanej z administracja publiczną. 
Z opisu walk wyraźnie wynika, że przedmieścia miasta, a przede 
wszystkim Kleszczów, były dotknięte największym natężeniem starć. 
Zauważalna jest duża skala zniszczeń wśród właścicieli obiektów 
związanych z działalnością rzemieślniczą i handlową. 

Reasumując, wybrany materiał dotyczący przebiegu zdarzeń 1 
września w Żorach, można zauważyć, że mimo dość dobrze rozpo-
znanej części dotyczącej działań militarnych, dość słabo prezentuje 
się znajomość okoliczności będących w tle głównych zmagań. Brak 
źródeł odnoszących się do strat ludzkich nie pozwala dokładnie 
rozpoznać tego wątku, choć nie oznacza to, że nie jest on do od-
tworzenia. Straty materialne w zachowanych źródłach prezentują 
się znacznie ciekawiej i przede wszystkim pełniej. Pojawiają się, jak 
i w wypadku Rybnika, pewne zbieżne elementy. Z jednej strony 
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Zniszczenia infrastruktury miejskiej Rybnika zdają się mniejsze i praktycz-
nie poważniejsze odnoszą się tylko do kilku zabudowań. Warto podkreślić, że 
wysadzenie kilku mostów spowodowało dość znaczne straty, które siłą rzeczy 
należy zaliczyć do strat wojennych, choć nie były efektem bezpośrednich działań 
niemieckich. Por.: B. K loch: Cywilne straty..., s. 15–18.
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początkowy silny opór oddziałów polskich i podobna skala strat 
nacierających oddziałów Wehrmachtu. Również jak w przypadku 
Rybnika, można zauważyć, że na stronę niemiecką przeszli członko-
wie ON, choć jednak w przypadku Rybnika na większą skalę. W po-
dobnym przedziale czasowym obejmującym walki zakres ich wpływu 
na infrastrukturę miasta wydaje się nieco większy w przypadku Żor. 
Z punktu widzenia postawy patriotycznej korzystniej jawi się obraz 
zdarzeń w Żorach. Być może był to wynik szoku, jaki miał miejsce 
w Rybniku, skąd uszło sporo ludności cywilnej i powstańców, a samo 
miasto zajęto przy walnym udziale tamtejszej grupy proniemieckiej, 
a także oddziałów zbrojnych w tym i plutonu ON, który przeszedł 
na stronę niemiecką. Zapewne nie wyjaśnimy do końca wszystkich 
kwestii, a prezentowany tekst nie zamyka dyskusji, niemniej jednak 
stanowi kolejny poważny głos w dążeniu do odtworzenia zdarzeń 
tego dnia w starym piastowskich grodzie.

Aby w pełni poznać problematykę sytuacji w Żorach w momen-
cie wybuchu wojny i powiązane z tym zachowania, nie można pomi-
nąć części źródeł zupełnie zapomnianych, lub co gorsza, traktowa-
nych jako niewiarygodne. Dziś dziwi fakt, iż pewne grono badaczy 
podchodzi do kwestii wybuchu wojny w duchu traktowania owego 
problemu przez pryzmat tylko jednej rzekomo prawdziwej wizji 
dziejów, co ciekawe – ukształtowanej w ciągu lat dyktatury PRL. Na 
taką a nie inną sytuację zachowań ludzkich w Żorach, oraz w wielu 
innych miastach, złożyły się rozliczne czynniki. Jak już wcześniej 
wspomniano, obraz sytuacji w Żorach w latach trzydziestych daleki 
była od idealnego – oczywiście z punktu widzenia członków orga-
nizacji narodowych – powstańczych będących na skinienie władz 
wojewódzkich. Część społeczeństwa miasta angażując się w działa-
nia narodowe, nie była jedyną aktywną grupą. Jednakże aktywna 
była i druga strona, którą wstydliwie pomijano lub czyniono z niej 
karykaturalne „coś”, co rzekomo nie miało prawa istnieć. Prawda, 
choć bolesna, jest nieco inna.

Na podstawie mniej znanych wykazów mamy wiedzę co do 
udziału w życiu miasta niemieckich organizacji w Żorach. W wie-
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lu grupach miasto nie występuje tak licznie jak pobliski Rybnik 
i Wodzisław Śląski, niemniej dostrzec można dużą rolę organizacji 
przykościelnych. W Żorach działało Katholischer deutscher Frau-
enbund Orstgruppen in Sohrau81, drugą grupą był kościelny chór 
niemiecki – Katholische Kirchenchöre in Sohrau82. Na tym jednak 
nie kończyła się lista grup niemieckich przy kościele świętych Fili-
pa i Jakuba. W wykazie organizacji niemieckich na województwo 
śląskie napotykamy jeszcze Niemiecką Kongregację Mariańską Pa-
nien (Deutsche Marianische Jungfrauenkongregationen)83. Jednakże 
najważniejszą grupą przykościelną, także o szerszym oddziaływa-
niu zachowującym niemiecki charakter, był Związek Niemieckich 
Katolików w Polsce – (Verband deutscher Katholiken in Polen)84. 
Wydaje się, że pośród 4 organizacji o charakterze konfesyjnym – ta 
miała największe oddziaływanie. Dowodzi to również, że środowiska 
żorskie, w tym kobiece, były powiązane z tradycją i kulturą języka 
niemieckiego. W ramach wspominanego wykazu niemieckich orga-
nizacji w wypadku Żor pojawia się jeszcze jedna organizacji świec-
ka, niepowiązana instytucjonalnie z Kościołem katolickim. Było to 
Niemieckie Stowarzyszenie Niemieckich Czeladników i Mistrzów 
- Grupa Miejscowa w Żorach (Deutsche Gesellen- und Meisterve-
reine Ortsgruppen in Sohrau)85. Liczba organizacji, w porównaniu 
z innymi ośrodkami miejskim powiatu rybnickiego, była znacznie 
mniejsza, o czym już wspomniano, niemniej te, które tu działały, 
mając na uwadze zakres dzielności organizacji mniejszościowych, to 
żorskie właśnie najsilniej powiązały się z strukturami kościelnymi.

Nie można pominąć także wpływu nazizmu na życie codzienne 
i kulturę masową miasta. Prócz zjawisk typowych dla innych miast 
w ramach III Rzeszy, źródła prasowe informują o działaniach władz. 

81 Abschrift Deutsche Organisationen in O/S., Spuścizna po Wacławie Wie-
czorku. Zbiory prywatne, s. 4–5.
82 Ibidem, s. 5.
83 Ibidem.
84 Ibidem, s. 6.
85 Ibidem, s. 5–6.
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Czasopismo „Sohrauer Stadtblatt” z sierpnia 1940 roku donosi-
ło o działaniach w postaci marszów oddziałów NSDAP i  innych 
organizacji z Żor i okolic86. Dla kombatantów I wojny światowej 
organizowano spotkania. Żorski oddział HitlerJugend zorganizował 
obóz dla swoich członków nad stawem Śmieszek. Dość często latem 
1940 roku wyświetlano filmy. I tak pokazano krótki propagando-
wy film o obronie przeciwpożarowej, innym razem pokazano film 
fabularny Jedna noc w maju87. Owe działania stanowiły dodatkowy 
element wzmacniający oddziaływanie ideologii państwa totalitarne-
go na społeczeństwo miasta.

Losy wojenne miasta, jak przystało na całokształt historiografii 
regionalnej, koncentrowały się na martyrologii narodowej i walce 
narodowo-wyzwoleńczej, jakby od niechcenia opisując kwestie go-
spodarcze czy życia codziennego. Paradoksalnie, również wiele spraw 
związanych ze zwalczaniem polskości jakby pomijano. Choć analizo-
wana baza źródłowa nie rozwiązuje całości problematyki, a właściwie 
tylko ją sygnalizuje, to warto podkreślić tu, że takimi zagadnienia-
mi są m.in. kwestia Niemieckiej Listy Narodowościowej (Deutsche 
Volksliste) oraz mało znany problem przejmowania majątków od 
osób uznanych za „niewygodnych” dla III Rzeszy Niemieckiej.

Warto przypomnieć, że w 1940 roku Żory znajdowały się w po-
wiecie rybnickim. Burmistrzem był Anton Jaschke (postać o tyle 
ciekawa, że we wrześniu wkraczał do miasta po oddziałach 5. Dywizji 
Pancernej jako oberlejtnant ze Strażniczej Kompanii Granicznej 
z 58. Regimentu Ochronnego Granic)88. Dodam, że w pierwszych 
dniach września komisarycznym burmistrzem Żor był Alfons Ko-
ston, a w Hotelu Polskim od 1 do 5 września stacjonował sztab 5. 
Dywizji Pancernej, od czego wzięła się nazwa hotelu: Panzer-Hotel 
(Pancerny Hotel)89. W 1940 roku miasto liczyło 5745 mieszkańców 

86 „Sohrauer Stadtblatt” 1940, Nr 31 (3 VIII 1940 r.).
87 „Sohrauer Stadtblatt“ 1940, Nr 25 (22 VI 1940 r.); Nr 31 (3 VIII 1940 r.).
88 Aus der Geschichte von Sohrau, maszynopis: Zbiory prywatne Jana Delowicza, 
s. 1.
89 Ibidem, s. 1, 10.
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na powierzchni miejskiej liczącej 1824 ha90. Według stanu z grudnia 
1939 roku mieszkańców było 5416, w tym mężczyzn i chłopców 
powyżej 12. roku życia było 2249, kobiet i dziewcząt powyżej 12. 
roku 2114 osób, dzieci zaś ogółem do 12. roku było 105391. Żory 
miały własną grupę miejscową NSDAP92.

Jeżeli chodzi o  struktury policyjne, Żory według stanu na 9 
października 1939 roku, miały placówkę schupo – Schutzpolizei 
wchodzącą w skład orpo, czyli Ordnungspolizei. Żory były częścią 
II obwodu ochronnego. Na czele placówki stal komendant – por. 
Ohlesen93. Na ten sam czas mamy dane dotyczące żandarmerii. Po-
wiat rybnicki należał do I okręgu pszczyńskiego pod dowództwem 
kapitana Molla. Jemu podlegała placówka 2 Rybnik z inspektorem 
żandarmerii Boenigiem. Odpowiadał on za posterunek w Żorach 
mający tylko 6 żandarmów. Rybnik dla porównania miał aż 24 
(w tym 2 oficerów)94. Według stanu na drugą połowę 1943 roku 
w ramach podległości Rybnikowi na terenie Żor miało funkcjo-
nować 5 posterunków żandarmerii95. Zapewne liczba żandarmów 
musiała się zwiększyć w stosunku do roku 1939. Według danych 
z 1941 roku na tym obszarze prawdopodobnie działała także po-
mocnicza żandarmeria96. Istotnym elementem władzy niemieckiej, 
a zarazem pomocniczym aparatem represji, była policja ochronna 
Rzeszy – Schutzpolizei des Reiches i Schutzpolizei der Gemeiden. 
Według stanu z końca 1939 roku placówka żorska miała 46 człon-
ków policji ochronnej. Była to placówka dość liczna, działająca na 

90 Alphabetisches Verzeichnis der Stadt-und Landgemeiden im Gau Oberschlesi-
en mit den dazugehörigen Ortsteilen, Kolonien, Seidlungen ufw. Dresden (b.d.w.), 
s. 136.
91 Aus der Geschichte von Sohrau..., s. 27.
92 Alphabetisches Verzeichnis..., s. 136.
93 I. Sroka : Policja hitlerowska w  rejencji katowickiej w  latach 1939–1945. 
Opole 1997, s. 33, 36.
94 Ibidem, s. 38.
95 Ibidem, s. 142.
96 Akta luźne – dokument z 15 kwietnia 1941 r. – Spuścizna po Wacławie Wie-
czorku..., s. 1.
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obszarze zamiesz kałym według ówczesnych danych przez 6200 
mieszkańców97. Stan policji ochronnej w Żorach ulegał zmianom. 
W kwietniu 1940 roku posterunek liczył tylko 16 policjantów. We-
dług stanu z roku 1943 placówka liczyła 7 żandarmów, na których 
czele stal Anton Born98. Struktury policyjne były rozbudowane, 
choć nie było na terenie Żor placówki gestapo. Stan służb policyj-
nych na terenie miasta i okolic może uzmysłowić skalę ograniczeń 
i totalitaryzmu Rzeszy Niemieckiej względem małej społeczności. 

Według stanu na grudzień 1939 roku na obszarze miasta miesz-
kało 5060 mieszkańców uznanych za członków niemieckiej naro-
dowości, 342 uznanych za Polaków, 10 – za Żydów i 4 – za Rusi-
nów (!). Według tego samego spisu 2540 osób w domu posługiwało 
się językiem niemieckim, polskim językiem posługiwało się 1129 
osób, polskim i niemieckim 1747 osób99.

Na podstawie zachowanych szczątków dokumentów wyraźnie 
dostrzec można, że w marcu i kwietniu 1941 roku toczyły się prace 
komisji Oddziału DVL100. W komisji zasiadali ze strony Żor człon-
kowie przedwojennej niemieckiej mniejszości w Żorach. Byli to 
funkcjonariusz gminy miejskiej Georg Matys i mistrz kołodziejski 
Siegfried Rudski101.W kwietniu ustalono również podział na obwo-
dy. Obwód żorski uzyskał numer IV. Obejmował miasto Żory oraz 
Szczejkowice, Palowice, Rowień, Kłokocin, Rogoźną, Kleszczów, 
Osiny i Baranowice102. Kierownikiem pierwszej grupy był dowódca 
jednostki żandarmerii w Żorach Anton Bauer z posterunku żandar-
merii w Żorach oraz żandarm Karl Rohatsch z posterunku w Bo-

97 I. Sroka : Policja..., s. 145, 148.
98 Ibidem, s. 151, 153.
99 Aus der Geschichte von Sohrau..., s. 27.
100 Dokumenty z 13 III 1941 r. i 28 IV 1941 r. Spuścizna po Wacławie Wieczor-
ku. Zbiory prywatne (bez paginacji).
101 Dokument: Zusammensetzung der Zweigstelle der Deutschen Volksliste für den 
Kreis Rybnik, Spuścizna po Wacławie Wieczorku. Zbiory prywatne (bez pagi-
nacji).
102 Dokument – wykaz niekompletny (destrukt). Spuścizna po Wacławie Wie-
czorku. Zbiory prywatne (bez paginacji).
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guszowicach. Z kolei drugą grupą kierował żandarm Jakob Rösch 
również z posterunku w Boguszowicach. Pomagał mu nadzorować 
pracami funkcjonariusz pomocniczej żandarmerii Wilhelm Kalla 
z posterunku w Bełku103.

Prace trwały blisko rok, gdy ostatecznie DVL podzieliła społe-
czeństwo żorskie w następujący sposób: do grupy pierwszej zaliczono 
969 osób (17%), do drugiej grupy – 431 osób (7%), do grupy 3 
zaliczono 3852 (65%) osoby, do grupy czwartej włączono 298 (5%) 
osób. Do DVL nie wliczono 352 osób. Skala prześladowań wobec 
ludności już na wstępie była uzależniona od okoliczności, a trze-
ba pamiętać, że osławiona Sonderfahndungsbuch Polen sporządzona 
jeszcze przed wybuchem wojny zawierała tylko nazwiska 8 miesz-
kańców Żor104. Warto wykaz ten uzupełnić o strukturę wyznaniową 
miasta. Odnotowano 5385 katolików, 645 ewangelików i 25 innych 
wyznań105.

Ważnym elementem życia każdego górnośląskiego miasta, w tym 
i Żor, było tworzenie struktur państwa totalnego. Służyły temu roz-
budowane struktury organizacyjne. Organizacje miały kształtować 
i porządkować ludzkie życie. Bez wyjątku podporządkowywać je 
celom państwa i służącemu mu narodowi. Taka kreacja tworzyła 
mozaikę organizacji, które działały w większości miast. Na czele 
znajdowała się NSDAP, w dalszej kolejności m.in. HitlerJugend 
(HJ), Bund Deutscher Mädel (BDM), Nationalsozialistische Lehrer-
bund (NSLB), Reichs Bund der Deutscher Beamten (RDB), Natio-
nalsozialistisches Kraft Fahrer Korps (NSKK), Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt (NSV), Reichsbund der Deutschen Beamten (RDB), 
Reichsluftschutzbund (RLB), Bund Deutscher Osten (BDO), Ko-
lonialbund106. Większość z tych organizacji miała swoje placówki 
103 Pismo z 15 kwietnia 1941 r. w sprawie podziału na obwody terenu powiatu 
rybnickiego. Spuścizna po Wacławie Wieczorku. Zbiory prywatne (bez pagina-
cji).
104 A. Mrowiec: Z dziejów okupacji..., s. 29–32.
105 Ibidem.
106 D. Kel ler : Jeszcze jeden dzień... Życie codzienne w Rybniku i w powiecie ryb-
nickim w  okresie II wojny światowej – przewodnik do wystawy zorganizowanej 
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w powiatowym mieście Rybniku107. Całość życia społeczno-gospo-
darczego była podporządkowana ideologii, bez względu na dziedzi-
ny życia108. Na czele NSDAP w Żorach stanął żorzanin Frydetzki. 
Wśród działaczy NSDAP mieli się wyróżnić inni mieszkańcy Żor 
(Krakowczyk, Frey, Pawlik, Nietzschmann, Plichta, Kropidlo, Kon-
rad Tyrtania, Naczyinski, Kuss, Kozik, Wlokes i inni. Władzę nad 
koleją (dworcem) w Żorach sprawował najpierw inspektor Sched 
z Bytomia, a potem niejaki Kollarczyk, pochodzący z Nysy109.

Kwestia ruchu oporu w mieście i najbliższej okolicy wymaga usys-
tematyzowania z racji tego, iż wiele zdarzeń i postaci odnosi się do 
rozległego terytorium powiatu rybnickiego. Ruch oporu w Żorach 
podzielić można na bierny i czynny. Do tej pierwszej formy można 
zaliczyć ochronę uciekinierów politycznych i narodowych. Działal-
ność ta opierała się na ukrywaniu zbiegów w bunkrze drewniano- 
-ziemnym w woszczyckim lesie i w Kleszczowie110. W tej podmiej-
skiej osadzie uciekinierów ukrywały rodziny Garusów, Fojcików oraz 
Szymurów. Bunkier leśny został wykryty dzięki denuncjacji w roku 
1943. Obława zakończyła się śmiercią 3 ukrywających się zbiegów 
(dezerterów z Wehrmachtu). Kolejną przeprowadzono w Kleszczo-
wie. Obie akcje wyglądały na zaplanowane i zapewne były częścią 
jednej operacji przeciwko wrogom III Rzeszy Niemieckiej. Krąg 
osób związanych z ukrywaniem osób poszukiwanych liczył około 
20111.

przez Muzeum w Rybniku i Archiwum Państwowe w Katowicach. W: Po obu brze-
gach rzeki. Red. J. Mokrosz . Rybnik–Katowice 2009, s. 153.
107 R. Kaczmarek : Powiat rybnicki podczas II wojny światowej. W: Z kart histo-
rii powiatu rybnickiego. Red. D. Kel ler. „Zeszyty Rybnickie 6”. Rybnik 2008, 
s. 273–279.
108 Por.: R. Grunberger : Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. Warszawa 1994, 
s. 60 i n.
109 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 12.
110 A. Kowa lczyk, Z. La skowsk i: Żorski region w akcji ruchu oporu podczas 
II wojny światowej. Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego 
w Żorach, (b.d.w.), s. 7–10.
111 Ibidem, s. 10.
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Druga forma – czynna – była znacznie bardziej niebezpieczna 
w mieście, gdzie na każdym kroku możliwa była dekonspiracja, 
a sami konspiratorzy nie zawsze zachowywali odpowiednie środki 
ostrożności. Żorska placówka Armii Krajowej (AK) miała swój punkt 
w domu Gertrudy i Karola Masłowskich, przy dawnej ul. Ogro-
dowej, w warsztacie ślusarskim na zapleczu domu. W działalności 
szczególnie zasłużyła się Weronika Tiehlman alias Wera von Tiehl-
man (pod takim nazwiskiem funkcjonowała oficjalnie), farmaceutka 
pochodząca z Poznania, a pracująca w Żorach (dostarczała środki 
medyczne dla Rybnickiego Inspektoratu AK). W Żorach i okolicy 
przeprowadzono kilka małych, ale spektakularnych akcji ważnych 
nie z powodu znaczenia strategicznego, lecz głównie ze względu 
na przetrwanie struktur podziemnych112. Jedną z pierwszych akcji 
była ta, którą przeprowadziła Tajna Organizacja Narodowa. W roku 
1940 lub 1941 dokonała ataku na stację kolejową w Żorach, gdzie 
zniszczono dokumentację przewozową, oraz rozrzuciła ładunki broni 
i żywności w rejonie stacji Gortatowice. W 1942 roku organizacja 
została zdekonspirowana i rozbita. Struktury AK w 1943 roku do-
konały akcji zdobycia Urzędu Gminnego w Baranowicach, gdzie 
zajęto maszynę do pisania oraz kartki żywnościowe i na ubrania. 
Dystrybucją zajętych kartek zajął się Dział Opieki Społecznej In-
spektoratu AK, którym kierował Karol Grodoń z Żor. Kolejną akcją 
było wykolejenie pociągu w rejonie Kleszczowa113. Zakończyła się 
ona sukcesem głównie dzięki temu, że żaden z uczestników akcji nie 
został aresztowany. Tragiczna okazała się jesień i zima 1943 roku114. 
Wówczas do struktur AK w Żorach przeniknął agent niemieckiej 
policji politycznej. Udało mu się uzyskać cenne informacje. Na dzień 
29 grudnia 1943 roku zaplanował zbiórkę wszystkich członków gru-
py. Zorientowano się wówczas, że to prowokacja. Nikt nie przyszedł 
na zbiórkę, ale w dzień później zaczęły się aresztowania, gdyż agent 

112 Ibidem, s. 11–13.
113 Ibidem, s. 11–14.
114 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 15.
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poznał adresy akowców. Aresztowano m.in. dowódcę żorskiej kom-
panii AK Michała Kohuta i jego najbliższych współpracowników.

Można tu zwrócić uwagę, że dość dokładnie opisano zagadnienia 
związane z martyrologią społeczeństwa żorskiego115. Dotyka to za-
równo pierwszych miesięcy wojny, jak i lat następnych. Wyjątkiem 
może być kwestia prześladowań w przestrzeni gospodarczej116. Już 
w pierwszych tygodniach aresztowano aptekarza Bonifacy Bałdyka, 
Teofila Bartosza, niejakiego Chłodka, Roberta Grycmana, niejakie-
go Gwoździa, restauratora dra Łytkowskiego, kupca Jana Noconia, 
urzędnika magistrackiego Wieczorka117. Według oficjalnych zesta-
wień opracowanych przez Andrzeja Szefera w Żorach (pomijam tu 
akcje w lasach woszczyckich poza granicami administracyjnymi) 
w czasie obławy w czerwcu 1944 roku zginął w żorskim młynie 
Franciszek Wojtek, członek podziemia. Z kolei 19 stycznia 1945 
roku w trakcie ewakuacji więźniów obozu KL Auschwitz w Żorach 
strażnicy komanda obozowego zastrzelili 24 więźniów, którzy nie 
byli w stanie dalej iść w kierunku Rybnika118. 

Nie sposób nie wspomnieć, że wątek martyrologii był praktycznie 
jedynym, który podejmowano, co wypacza cały obraz wojny i funk-
cjonowania struktur administracyjnych miasta. Wśród źródeł za-
chowały się pojedyncze raporty i opisy, często zupełnie zapomniane 
przez środowiska naukowe. Ciekawym źródłem do poznania miasta 
w okresie wojny jest Aus der Geschichte von Sohrau, na który już 

115 Warto przypomnieć, że 15 przedwojennych mieszkańców Żor zginęło w hi-
tlerowskich obozach zagłady; por.: wykaz: W. Gl ińsk i, Z. La skowsk i: Kroni-
karskie karty miasta Żor na przestrzeni 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego w  Żorach (wydany 
w 1971 r.), s. 2.
116 Problem powierników i przejmowania majątków, zakładów i innych nieru-
chomości omówił ostatnio tylko dla Rybnika R. Kaczmarek : Konfiskaty ma-
jątku polskiego w Rybniku i  powiecie rybnickim podczas II wojny światowej. W: 
Rybnik i powiat rybnicki..., s. 103–111.
117 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 8.
118 Miejsca straceń ludności cywilnej województwa katowickiego (1939–1945). 
Oprac. A. Szefer. Katowice 1969, s. 117.
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wcześniej powołałem się podczas opisu wydarzeń 1 września 1939 
roku. Jest to tekst nieznanego autora, będącego zapewne urzędni-
kiem związanym z prasą żorską, co wynika z dostępu do wielu źródeł, 
z których czerpał wiedzę wykorzystaną w tekście, jak i faktu częstych 
odniesień do losów niemieckojęzycznego „Sohrauer Stadblatt”119. 
Tekst powstał najprawdopodobniej w roku 1942. Warto tu dodać, że 
wspomniany niemieckojęzyczny tytuł prasowy miasta Żor ukazywał 
się aż do jesieni 1940 roku, po czym najpewniej został zlikwidowany, 
jak większość lokalnych tytułów120.

Nie można pominąć utrudnień, a idąc dalej, ograniczeń, a tak-
że prześladowań życia religijnego. Pierwszym namacalnym dowo-
dem było aresztowanie proboszcza żorskiego księdza Piotra Klim-
ka. Żorski pleban odmówił zniesienia polskich nabożeństw, za co 
w kwietniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo (tajną po-
licję polityczną)121. Trafił do obozu koncentracyjnego, gdzie został 
zgładzony. Istniejącą w Żorach przy szpitalu małą placówkę sióstr 
boromeuszek zajęły władze niemieckie. Siostry wprawdzie zostały 
w szpitalu i prowadziły przytułek, ale ich siedziba stała się częścią 
obozu jenieckiego dla jeńców belgijskich i francuskich, a potem so-
wieckich122. Życie duchowe poddawano różnorakim próbom wiary. 
Wśród wielu symbolicznych aktów znalazł się ten, który zawsze 
wzbudzał emocje. Zajmowanie dzwonów kościelnych na potrze-
by przemysłu wojennego było procedurą typową dla tego okresu. 
W przypadku parafii żorskiej również przeprowadzono taką akcję. 
W nieznanym bliżej terminie w roku 1943 zdjęto z wież kościel-
nych dwa dzwony: Królowa Różańca Świętego i Archanioł Gabriel. 

119 Aus der Geschichte von Sohrau..., s. 8–10 i n.
120 Najnowsza publikacja poświęcona prasie śląskiej informuje, że tytuł ukazy-
wał się do maja 1940 roku, co nie wydaje się prawdą bo jeszcze w sierpniu ga-
zeta ta ukazywała się. Por.: Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku. Oprac. 
F. Bia ł y, L. Bia ł y. Wrocław 2008, s. 464. Patrz powyższy tekst i powołanie się 
na numer „Sohrauer Stadblatt” z sierpnia 1940 r.
121 A. Dziurok : Życie religijne w powiecie rybnickim podczas II wojny światowej. 
W: Rybnik i powiat rybnicki..., s. 177.
122 Ibidem, s. 183.
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Były to dzwony względnie nowe, bo odlane w roku 1920. Zapewne 
starsze dzwony nie zostały zajęte. Jednakże, co trzeba podkreślić, 
rekwizycje dotknęły w równym stopniu gminę ewangelicko-augs-
burską, która już rok wcześniej utraciła w ten sposób 3 dzwony123. 
Owe rekwizycje są jednym z namacalnych dowodów naruszania 
przez wojnę różnych sfer życia.

Żory, jak i wiele innych miejscowości pod panowaniem nazistow-
skiej III Rzeszy, zostały napiętnowane obecnością na ich terenach 
obozów. Służyły one głównie gospodarce. Z wielkim natężeniem 
korzystano z pracy jeńców w kopalniach oraz innych większych 
i mniejszych zakładach, a także w gospodarstwach rolnych. I tak już 
wspomniano, w Żorach znajdował się obóz dla jeńców wojennych. 
J. Delowicz podaje, że w Żorach działał dość mały obóz francu-
ski (F 270), zlokalizowany w dawnych koszarach 23 p.a.l. przy ul. 
Bramkowej124. Część jeńców kwaterowała nawet w dawnym domu 
parafialnym przy ul. Rybnickiej. Funkcjonował także na terenie 
Żor tzw. Polenlager Nr. 95, który był przeznaczony dla polskiej 
ludności, wysiedlonej z terenów przeznaczonych dla aryjczyków, 
w celu całkowitej germanizacji. Obóz w Żorach miał przetrwać aż 
do nadejścia frontu i zajęcia miasta przez sowieckie oddziały125. Inne 
źródło podaje, że ów obóz dla ludności polskiej wysiedlonej z Za-
głębia Dąbrowskiego i Żywiecczyzny funkcjonował tylko do 1941 
roku. Znajdował się na placu dawnego Zakładu Karola, powojen-
nej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”126. Część jeńców 
i więźniów cywilnych pracowała w Fabryce Minerwa, a inni w Hucie 
Paweł oraz w młynie127. Warto wspomnieć, że część terenu polskiego 

123 Straty wojenne. Zabytkowe dzwony. Utracone w latach 1939–1945 w granicach 
Polski po 1945 roku. T. 3: Województwo Śląskie. Cz. 1: Diecezja katowicka wraz 
z częścią diecezji częstochowskiej. Katowice 2008, s. 316–317.
124 W. Glińsk i, Z. La skowsk i: Kronikarskie karty..., s. 2.
125 J. Delowicz: Obozy hitlerowskie na ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 
1939–1945. „Kroniki Rybnickie” 1983, nr 1, s. 242–243, 247–248.
126 W. Glińsk i, Z. La skowsk i: Kronikarskie karty..., s. 2; Żory w latach okupa-
cji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 10.
127 W. Glińsk i, Z. La skowsk i: Kronikarskie karty..., s. 2.
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obozu została wykorzystana na obóz dla niemieckich przesiedleń-
ców z Besarabii128, dla których miały być wydzielone gospodarstwa 
w tzw. Kraju Warty.

Stan miasta po przejęciu władzy opisano w ramach poszczegól-
nych zagadnień. Kwestia dróg przedstawiał się dość źle. Niemieckie 
władze wręcz uznały, że stan dróg w mieście jest fatalny. Sieć elek-
tryczną odnowiono w 80%. I tu sytuacja była znacznie lepsza129. 
W wypadku wodociągów miejskich podano ciekawą informację, iż 
powstały w roku 1904 roku. Stan wodociągów nie był najlepszy, sieć 
była znacznie zużyta. Stan urządzeń filtracyjnych wymagał dokładnej 
renowacji, woda zaś zawierała sporo żelaza oraz miała specyficzny 
zapach130. W przypadku pomieszczeń szkolnych klasy powinny być 
poddane szybkiej i gruntownej odnowie131.

Bardzo krytyczne były oceny stanu szpitala miejskiego w Żo-
rach. Przeznaczono go dla 60 chorych. Opiekę sprawowało 8–10 
sióstr. Pacjenci szpitala mieli do dyspozycji 1 wannę kąpielową oraz 
3 muszle klozetowe132. Szczegółowo opisano pomieszczenia ratusza, 
z których część wymagała szybkich napraw. Stan ogrzewania bu-
dynku uznano za nieodpowiedni. Piece były przepalone i zupełnie 
nienadające się do ogrzewania pomieszczeń biurowych. Z przekąsem 
wspomniano, że urzędowe biuro było tak „czarne”, że wymagało 
odnowienia. W złym stanie były dachy, bo przy niewielkim deszczu 
przeciekały. W pokojach musiano ustawiać wiadra133. Przedstawio-
ny opis stanu urządzeń miejskich wskazywał, że należało dokonać 
koniecznych remontów i połączyć te działania w ramach planów 
przebudowy miasta.

W latach 1940 i 1941 zaplanowano dość ambitny plan przebu-
dowy obiektów administracji i ogólnych. Łączył się on z planami 

128 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 10.
129 Aus der Geschichte von Sohrau..., s. 11.
130 Ibidem.
131 Ibidem, s. 12.
132 Ibidem.
133 Ibidem.
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gospodarczymi całego powiatu rybnickiego. Znamy co najmniej 
jedno takie spotkanie z maja 1941 roku, na którym przedstawicielem 
Żor był burmistrz Jaschke134. Zaprezentowane informacje są istotne, 
gdyż nie sposób myśleć tylko o wegetacji społeczeństwa w państwie 
totalnej wojny zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Słusznie ujął 
to D. Keller, analizując źródła propagandowe i przytaczając hasło 
propagandowe „Wszystkie koła muszą się kręcić dla Rzeszy”135, które 
choć w pierwszej kolejności odnoszą się do kolejnictwa, to przecież 
można je odnieść do całej ówczesnej codzienności. Ideologia zwy-
cięstwa nazizmu łączyła się z podporządkowaniem wszystkiego zbro-
jeniom i rozwojowi państwa według założeń hitleryzmu. Jednakże 
ideologia ta stawiała również, co może brzmieć paradoksalnie, na 
modernizację i rozwój, tam gdzie było to korzystne dla naczelnych 
celów państwa.

Według wykazu planów przekształceń miasta na rok 1941 i na-
stępne, zaplanowano wiele działań. W pierwszej kolejności wybruko-
wanie ponad 16 tys. m2 dróg. Wykonanie wraz z podłożem 2 tys. m2 
chodników. Co ciekawe, w bruku miało być wykonanym dodatkowo 
500 m2 oraz 800 m2 dróg dla rowerów. Również odprowadzanie ście-
ków na powierzchni ulic i jako podziemna kanalizacja było objęte 
przebudowami. Działania te dotyczyły głównych, zaniedbanych ulic, 
Banhofstrasse, Richtochofenstrasse, Oberstrasse, Schlageterstrasse, 
Strasse der SA, Holzstrasse i Friedrichstrasse. Całość kosztów robót 
oszacowano na 296 899 RM136.

Ambitne plany odnosiły się do przebudowy sieci energetycznej 
miasta. Miejskie budowle, takie jak ratusz, szpital miejski, szkoła, 
dom urzędników, przedszkole, miały otrzymać prawie zupełnie nową 
instalację elektryczną. Sieć miała być wzmocniona w wypadkuwiel-
kich zakładów miejskich: Żorski Zakład Młynarski, Spółdzielnia 
Mleczarska w Żorach, Tartak Foitzik oraz Huta Paweł (Paulshütte). 

134 Protokół z spotkania z dnia 29 maja 1941 r. Spuścizna po Wacławie Wieczor-
ku. Zbiory prywatne, k. 5 (destrukt nieznanej całości).
135 D. Kel ler : Jeszcze jeden dzień..., s. 165–168.
136 Aus der Geschichte von Sohrau..., s. 14.
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Do sieci elektrycznej mało być podłączonych 80 nowo budowanych 
domów (oświetlenie i gniazda zasilające). Na rok 1941 zaplanowano 
przydział mocy na poziomie 1,25 mln kWh, gdy na rok 1938 było 
około 480 tys. kWh. Szacowane koszty związane z unowocześnie-
niem i rozbudową sieci ustalono na 20,124.99 RM137.

Plany przebudowy i modernizacji zaplanowano także w wypad-
kupolityki wodnej. Wyraźnie działania rozplanowano na dłuższy 
czas, nie jest to plan na wyrost, a raczej przemyślana akcja. W pierw-
szej kolejności koniecznością były rury do trzech źródeł. Również 
zaplanowano odnowioną sieć hydrantów. W krótkoterminowym 
planie miano włączyć do sieci 30 domów. Zwracano uwagę na opisy 
sieci wodociągowej tabliczki i napisy, które powinny być umieszczo-
ne w określonych miejscach. Na ul. Dworcowej (Bahnhofstrasse) 
zaplanowano ułożenie 150 m rur wodociągowych. Cały koszt tej 
części robót oszacowano na 87 220 RM138.

Sprawy szkoły potraktowano dość poważnie. Pokoje w szkole 
miały być odnowione. Szczególnie zwrócono uwagę na odpowiednie 
przygotowania gabinetu konferencyjnego dla nauczycieli. Koszty 
prac oszacowano na 13 138,39 RM. 9 tys. RM pochodziło ze spe-
cjalnego programu komunalnego zaś reszta sumy – z powszechnego 
budżetu139. Dodatkowo na piętrze szkoły zaplanowano powstanie 
kuchni szkolnej za kwotę ponad 2,5 tys. RM, z czego połowę prze-
kazały władze powiatu rybnickiego. Warto tu dodać, że szkoła żorska 
liczyła wtedy około 944 dzieci w 13 klasach. Uczono się zapewne 
na zmiany bo w innej sytuacji klasy musiały liczyć po ponad 70 
osób. Zatem przebudowy nie załatwiały sytuacji i,  jak wspomina 
się w raporcie, nowa szkoła była koniecznością140. Podobnie szkoła 
zawodowa nie była w lepszej sytuacji141. W listopadzie 1940 roku 
liczyła 500 uczniów. Część uczniów z powodu ciasnoty dojeżdżała do 

137 Ibidem.
138 Ibidem, s. 15.
139 Ibidem.
140 Ibidem, s. 21.
141 Ibidem.
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szkoły o tym samym profilu do Rybnika. Nauka w ciężkich warun-
kach okazywała się wręcz niemożliwa. Koniecznością było i w tym 
przypadku budowanie nowej placówki szkolnej.

Znacznie głębsze przebudowy dotyczyły szpitala. Tu inwestycja 
była niezwykle poważna. Już z wcześniejszych opisów stanu tech-
nicznego obiektu jednoznacznie wynikało, że był od wielu lat nie-
doinwestowany. Wymagał szybkiej modernizacji, gdyż stan sanitar-
ny pozostawiał wiele do życzenia. W pierwszej kolejności chodziło 
o zbudowanie własnej oczyszczalni ścieków z systemem trzech ko-
mór. To wszystko, co wiemy na temat tego systemu. Nie ma jasności 
co do dokładnej lokalizacji w okolicy samego budynku szpitalnego. 
Tak rozbudowany system oczyszczania miał być połączony z moc-
no rozbudowaną siecią toalet, umywalek i wanien kąpielowych dla 
pacjentów i personelu szpitalnego. Na każdym piętrze miały być  
4 muszle klozetowe, 3 umywalki i 1 wanna kąpielowa oraz 1 łaźnia 
z prysznicami. Na nowo miano zainstalować parowe urządzenia 
grzewcze. Na nowo powinien być oddany do użytku unowocze-
śniony pokój zabiegowy. Miano zainstalować 11 nowych piecyków 
w odnowionych pokojach oraz w kuchni. Całościowy koszt przed-
sięwzięcia oceniono na nieco ponad 23 tys. RM, z czego 20 tys. 
pochodziło ze specjalnego programu komunalnego142.

Kolejnym punktem dotyczącym inwestycji na terenie miasta był 
ratusz143. W jego wypadku wydatki miały sięgnąć podobnej kwoty 
nieco ponad 20 tys. RM. W przypadku tego obiektu modernizacje 
miały objąć przede wszystkim wymianę pokrycia dachowego. Hol 
i korytarz w budynku wraz z pomieszczeniami biurowymi powinien 
być odnowiony. Trzy kolejne biura powinny być przebudowane. Do 
instalacji zaplanowano 13 nowych piecyków grzewczych. Również 
kamienne schody (nie jest określone, czy chodzi o schody wejściowe 
czy też na klatkach schodowych) powinny być oczyszczone i odno-
wione. Koszt jak w poprzednich przypadkach w większości miał być 
pokryty ze specjalnego programu komunalnego.

142 Ibidem, s. 15.
143 Ibidem, s. 16.



210 Marcin wieczoreK

Inną przestrzenią poddaną pracom modernizacyjnym były przed-
szkola144, gdzie miano przeprowadzić prace konserwatorskie, po-
nadto zaplanowano wykończenie 2 nowych przedszkoli (zapewne 
w istniejących budynkach). Koszt prac oszacowano na sumę blisko 
8 tys. RM. Interesująca jest kolejna informacja. Otóż władze zapla-
nowały modernizację poradni dla matek145. Na ten cel wygospodaro-
wano pomieszczenia, których koszt odpowiedniego przystosowania 
do tych celów wyliczono na sumę blisko 1,5 tys. RM.

Dość istotnym punktem w planach modernizacyjnych był dom 
urzędników miejskich146. Prace objęły tu roboty dachowe z wymianą 
pokrycia, prace blacharskie, wymianę i rozbudowę urządzeń wodno- 
-kanalizacyjnych (łazienki i ubikacje), prace malarskie, jak również 
instalację nowej pralni. Koszt w tym wypadku znów miał pokryć 
prawie w całości specjalny fundusz komunalny. Prace szacowano na 
sumę nieco ponad 12 tys. RM. Również leśniczówkę miano wyre-
montować147, choć nie podano zakresu prac. Jedynie koszty robót 
oszacowano na sumę ponad 2,5 tys. RM.

W sumie dość niewielkie prace planowano podjąć w miejskim 
przedsiębiorstwie komunalnym148. Prace polegać miały na napra-
wie, konserwacji i odnowieniu budynku, a szczególnie pomieszczeń 
biurowych. Ogólny koszt prac wynosił dokładnie 7 tys. RM. W pla-
nach modernizacyjnych znalazły się jeszcze trzy punkty odnoszące 
się do infrastruktury miejskiej. Pierwszym jest rzeźnia. Z polecania 
władz nadzorczych ustalono, że do końca 1941 roku miejski zakład 
rzeźniczy powinien być gotowy149. Koszty oszacowano dość nisko, 
bo na ponad 1 tys. RM. Podjęto także decyzję o założeniu nowych 
zieleńców miejskich150. Koszt był jak na przedsięwzięcie dość wysoki, 
bo wyniósł aż 6 tys. RM. W okresie od 1 stycznia do 7 października 
144 Ibidem.
145 Ibidem.
146 Ibidem.
147 Ibidem.
148 Ibidem, s. 17.
149 Ibidem.
150 Ibidem.
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1941 roku zaplanowano na błoniach miejskich prace nad zagospoda-
rowaniem parku151. Koszt był niebagatelny, co podkreślano w opisie 
(11 tys. RM). Decyzją burmistrza do tych prac i zapewne innych za-
kupiono dwa konie za sumę 2,9 tys. RM. Kwestia parku miejskiego 
była ostatnim elementem zaplanowanych kosztów działań w mieście.

Nie sposób pominąć dodatkowych analiz planów, jakie podejmo-
wano w przypadku modernizacji miasta152. Jako pierwszy element, 
wzięto pod uwagę, jak powinno wyglądać zagospodarowanie rynku. 
W północnej części rynku przestrzeń powinna być obsadzona lipami, 
a otoczenie wyłożone drobną kostką. W południowej części rynku 
zaplanowano odnowione rynkowe źródło, a w pobliżu ustawienie 
rzeźby akademickiego artysty odlanej w Gliwicach. 

Rejon placu i ulic dojazdowych do dworca miał być poddany 
modernizacji153. Przy czym koszty w części powinny być pokryte 
przez administrację kolejową. Przy tej drodze miały powstać bloki 
o dobrym standardzie. Stojący na placu kiosk nadawał się do roz-
biórki, a na jego miejscu powinien powstać nowy. Na kolej spadało 
pokrycie kosztów wybrukowania placu przed dworcem. Kwestie te 
miały jednak drugoplanowe znaczenie. Sprawą o znaczeniu priory-
tetowym był problem mieszkaniowy.

Jak w przypadku wielu innych gmin – mieszkań brakowało, 
a bardzo wiele rodzin egzystowało w ciężkich warunkach154. Wiele 
robotniczych rodzin żyło, mając czworo, pięcioro, a nawet sześcioro 
dzieci, w ciasnych i brudnych mieszkaniach (pokój z kuchnią). Pro-
blem ten szczególnie dotyczył również ówczesnych ulic: Mauerstras-
se, Rähmenstrasse i Richtchofenstrasse. Wykazano brak mieszkań 
większych – dwu-, trzy- i czteropokojowych. Zapotrzebowanie na 
mieszkanie w mieście było w tym czasie znaczne. Sytuacja pod tym 
względem była dość poważna. Według ówczesnych danych w mie-
ście 72 rodziny żyły bez mieszkań, 81 rodzin żyło w mieszkaniach 

151 Ibidem.
152 Ibidem, s. 18.
153 Ibidem.
154 Ibidem.
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grożących zawaleniem, a 52 rodziny – w mieszkaniach, które nie 
były od lat remontowane.

W planach miasta, a dokładniej – władz – istotną rolę odgrywał 
Miejski Dom Związkowy155. Wskazywano na konieczność jego bu-
dowy. Podkreślano, że powstanie w związku z działalnością NSDAP 
oraz na potrzeby manifestacji i  innych imprez propagandowych. 
Istniejące pomieszczenia na piętrze budynku były niezbyt wielkie 
mieszczące około 300 osób. Jednakże te sale nie nadawały się do 
zadań, które miała na uwadze żorska NSDAP. W ramach planów 
inwestycyjnych miejskich łaźni w rejonie ich siedziby zaplanowano 
budowę placu sportowego, a między placem i miejskim lasem – bu-
dowę kolejnej łaźni156. Wspomniany plac sportowy miał wielkość 
2,34 ha157. Jednakże nie spełniał on do końca ustalonych norm. 
Miał być poddany rozbudowie. Problematyka funkcjonowania łaźni 
miejskiej wiąże się z działalnością zakładów wodociągowych. W tej 
materii dostrzegano konieczność wiercenia nowych studni dla ujęć 
wody, które dawałyby wydajność 20 m³ na godzinę. Również mo-
dernizacji podlegać miała sieć rurociągów. Podobnie kwestia miała 
się w wypadku sieci kanalizacyjnej. Problemem było to, że tylko 
w części kanalizacja odprowadzała deszczówkę. 

W planach miasta niezwykłą inwestycją, jak na czas wojny, było 
utworzenie sali widowiskowej dużego kino-teatru158. Miał on po-
mieścić co najmniej 400 osób. Brano pod uwagę wykupiony przez 
miasto budynek dawnej synagogi żorskiej. Jednakże przejęcie budyn-
ku nie było możliwe, gdyż dotąd nie uzyskano odpowiedniej zgo-
dy159. Postanowiono, że na ten cel ma być przeznaczona dotychcza-
sowa sala Beigela. Kolejnym działaniem w ówczesnym rozumieniu 
kultury było pozyskanie nowej siedziby biblioteki160. Tymczasowo 
155 Ibidem, s. 19.
156 Ibidem.
157 Ibidem, s. 21.
158 Ibidem, s. 19.
159 Na temat kwestii zagrabienia przez III Rzeszę Niemiecką majątku żydowskie-
go: G. A ly : Państwo Hitlera. Gdańsk 2006, s. 225 i n.
160 Aus der Geschichte von Sohrau..., s. 20.
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biblioteka znajdowała się w na działce Kasprowskiego, jednakże 
docelowo miała mieć swoją siedzibę w budynku na rynku. Pomoc 
w jej przygotowaniu miała zapewnić Biblioteka z Katowic. W 50% 
koszty przedsięwzięcia miała pokryć katowicka placówka.

Kwestie ulic w mieście omówiono dość powierzchownie161. Na 
nowo odbudowywano ulice: Fabrikstrasse, Sandstrasse, Blücherstras-
se, Eichendorffstrasse, Schillerstrasse. Dalsze muszą być stopniowo 
modernizowane. Modernizacja dróg była jedną z bolączek Żor, ale 
również istotnym problemem okazała się regulacja rzeki Rudy. Ko-
nieczność regulacji rzeki była sprawą pilną. Do robót tych planowa-
no zatrudnić robotników zarówno rodzimych, jak i odbywających 
prace w ramach obowiązkowej pracy dla młodzieży. Wykorzysty-
wano także siłę roboczą jeńców wojennych162. Na odcinku rzeki 
w bezpośredniej bliskości miasta w okresie podnoszenia się poziomu 
wody nie było żadnych możliwości odprowadzenia jej namiaru. Na 
niewielkim odcinku i miejscami w zakolach „wielka fala” zalewała 
całe tereny wzdłuż brzegów koryta rzeki. Po wylaniu woda długo 
stała na łąkach, uniemożliwiając ich wykorzystanie, chociażby na 
zbiór czy osuszenie traw z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt 
hodowlanych. Taka sytuacja powtarzała się co roku. W maju 1940 
roku rzeka wyrządziła szkody, niszcząc nawet domy. Straty, jakie 
poniosły gmina i kolej, oceniano na 38 tys. RM.

Nie można też pominąć kwestii planów rozbudowy przemysłu163. 
Jedynym dużym zakładem przemysłowym była Huta Paweł. Zatrud-
niała w latach 1940–1941 300 pracowników. Funkcjonowały jeszcze 
mniejsze zakłady, w tym 2 tartaki, które średnio zatrudniały 15–20 
osób. W dalszej kolejności 2 cegielnie razem zatrudniające 40 ludzi. 
Według żorskiego urzędu podatkowego były jeszcze w rozbudowie 
inne zakłady. Przy dworcu działała fabryka wytwarzająca elementy 
do budowy domów, które stawiała firma z Dortmundu.

161 Ibidem.
162 Ibidem.
163 Ibidem, s. 21.
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Zaprezentowany obszerny opis wskazuje na dość znaczne zain-
teresowanie władz zmianami w sytuacji miasta i jego mieszkańców. 
Oczywiście, cieniem na tym kładła się sama wojna, reżim nazistow-
ski i  jego prawo, ograniczenia wobec ludności uznanej za polską 
i całkowite wykluczenie Żydów. Plany niezwykle ambitne miały 
służyć głównie państwu i jego systemowi, choć i ludzie mieli dostać 
jakieś minimalne szanse na poprawę egzystencji, respektując jednak-
że reżim i jego surowe prawa. Wojna i wzrastające zapotrzebowanie 
frontów powodowały, że wiele inwestycji jeśli nie zostało przeprowa-
dzonych w latach 1940–1941, później miało coraz mniejsze szanse 
na realizację. W 1944 roku sytuacja była już na tyle skomplikowana, 
że myślano głównie o ratowaniu tego, co zostało. Koniec roku i cięż-
ka zima przyniosły niespodziewane przyśpieszenie biegu wydarzeń. 
Dla jednych był to moment wybawienia, dla innych zaś – początek 
końca pewnej epoki.

Do pierwszych dni stycznia 1945 roku panował względny spokój. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać nocą z 11 na 12 stycznia. Wówczas to 
armie I Frontu Ukraińskiego gotowały się do potężnego uderzenia. 
O 5.00 rano 12 stycznia w ciężkich warunkach zimowych runęło 
natarcie164. Skierowane zostało na obszar Rzeszy – Śląsk okazał się 
jednym z głównych celów. Obszar przemysłowy Górnego Śląska stał 
się „Festung Oberschlesien”, zatem i obszar miasta Żor leżał w stre-
fie, gdzie walka miała się toczyć do upadłego165. Przygotowywano 
fortyfikacje i zaminowano strategiczne miejsca, w celu utrudnienia 
marszu czerwonoarmistów. Od 20 stycznia zbędna część urzędników 
mogła się ewakuować zgodnie z zarządzeniem gauleitera Brachta166. 
Apogeum pierwszej fazy walk miało nastąpić w ostatniej dekadzie 
stycznia. Armie sowieckie dążyły do okrążenia 17 Armii Niemieckiej 

164 Ch. Duf f y : Czerwony szturm na Rzeszę. Przeł. R. Dymek. Warszawa 2007, 
s. 79 i n.
165 R. Kaczmarek : Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią nie-
mieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do 
Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, s. 385 i n.
166 Ibidem, s. 406.
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będącej głównym orężem Rzeszy na tym terenie. Jeden z głównych 
szlaków odwrotów na południe wiódł na osi Katowice – Mikołów 
– Żory – Wisła. W tej sytuacji rejon powiatu rybnickiego z miastem 
Żory stał się polem bitwy na okres blisko dwóch miesięcy. W ostat-
nim tygodniu stycznia w rejonie Rybnika i Żor rozlokowały się 
dywizjony artylerii przeciwlotniczej (Flak Abteilung I./33), służące 
jako ruchome punkty zwalczania sowieckich jednostek pancernych, 
oraz 1. Dywizja Strzelców Narciarskich. Ta jednostka rozlokowała 
się na południe od miasta167. Pierwsza faza walk dla sowietów nie 
zakończyła się pomyślnie, gdyż front zatrzymał się w tym rejonie 
na blisko dwa miesiące168. Na przełomie stycznia i  lutego zażarte 
walki z użyciem ciężkiej artylerii pancernej mocno przeorały ob-
szar pomiędzy Wodzisławiem a Żorami. W wielu miejscowościach 
uszkodzono i wypalono domy. Śmiertelna cisza połączona z ciemno-
ściami mroźną zimą czyniły ponury obraz. W Żorach zanotowano 
dużo zniszczenia – wypalone lub podziurawione pociskami domy na 
przedmieściach. Taki dramatyczny opis pojawia się w opracowaniu 
Georga Guntera Letzter Lorbeer169.

Stan ciągłego zagrożenia powodował, że życie w mieście totalnie 
zamarło. Straty rosły z dnia na dzień. Moment grozy nadszedł 24 
marca. Wcześniej – 23 marca – w rejonie Żor rozpoczął się ciężki 
atak sowiecki170. Czerwona Armia ruszyła z całym impetem. Liczne 
oddziały piechoty wsparte dywizją pancerną atakowały miasto i ude-
rzały dalej na zachód. Miasto poniosło straty w wyniku ostrzału oraz 

167 H. von A hl fen: Der Kampf um Schlesien 1944–1945. Stuttgart 1977, 
s. 97–98; Idem: Walka o Śląsk 1944–1945. Przeł. A. Janiszewska . Wrocław 
2009, s. 125–126. Niestety tłumaczka tej pracy z j. niemieckiego, wprowadziła 
polskich czytelników w błąd, fatalnie tłumacząc zapis o jednostce, myląc forma-
cję strzelców górskich z jednostką narciarską strzelców. Patrz wydanie niemieckie 
(1 Ski – Jägerdivision).
168 Por.: G. Gunter : Letzter Lorbreer. Vorgeschichte. Geschichte der Kampfe in 
Oberschlesien von Januar bis Mai 1945. Dülmen 1974, s. 169 i n.
169 Ibidem, s. 224.
170 Ibidem, s. 402.
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uderzenia lotnictwa szturmowego171. Już od 5.00 rano było słychać 
zbliżające się szpice sowieckiej armii. Gdy we wczesnowiosenny po-
ranek – około 9.00 – czołówki sowieckie pojawiły się w centrum Żor, 
miasto płonęło jak pochodnia. Front przesuwał się bardzo szybko na 
zachód, tak, że nim nadeszła Wielka Niedziela 1945 roku, sowieci 
zajęli Racibórz. Żory przedstawiały smutny obraz miasta totalnie 
obróconego w niwecz. Los podobny spotkał Wodzisław oraz wspo-
mniany Racibórz, a znacznie mniejsze zniszczenia były w Rybniku. 
W miastach i na przedmieściach sporo gruzów, zniszczona infra-
struktura techniczna, wiele wraków pojazdów i niewypałów oraz 
pola minowe. W Żorach już w styczniu zarządzono ewakuacje, jak 
w wypadku wielu miejscowości. Ludność zabierała najpotrzebniejsze 
rzeczy osobiste i ruszyła na zachód do okolicznych wsi. Wielu po-
dążało dalej w kierunku Bramy Morawskiej. Jednakże pewna część 
mieszkańców wracała lub ukrywała się w mieście. Narazili się tym 
samym na wielkie niebezpieczeństwo. Jak oceniały to powojenne 
szacunki, w mieście zasypanych w gruzach, spalonych w domach 
zostało około 136 mieszkańców172. Nie ma pewności, czy tej liczby 
nie powinno się zwielokrotnić. Niemniej jednak skala strat w sto-
sunku do tych z 1939 roku była nieporównywalna.

Wraz z zajęciem miasta rozpoczął się proces tworzenia władz pol-
skich. Środowiska niemieckich żorzan zostały ewakuowane lub jako 
wrogowie państwa polskiego, bez względu na swoją postawę, dość 
szybko wysiedlone z miasta. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, ilu z nich 
trafiło do obozów, w tym tych okrytych zła sławą (Świętochłowice). 
Niemniej w mieście znalazła się znaczna grupa przedwojennej inteli-
gencji i kupców polskich. To oni podjęli trud budowy administracji 
miejskiej. Według informacji zawartej w opracowaniach żorskiego 
ZBoWiD-u polska władza ukonstytuowała się trzeciego dnia po 
zajęciu miasta przez sowietów173. Co działo się w tym czasie, trudno 
jednoznacznie ustalić. To samo źródło podaje, że Armia Czerwona 

171 Żory w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945..., s. 17.
172 Ibidem.
173 Ibidem.
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ustanowiła wojennego komendanta miasta, którym został mjr Ale-
jew. Aby całość ustanowienia władzy miało pozory demokratycznego 
aktu, zwołano zebranie mieszkańców miasta do budynku przy ul. 
Szeptyckiego 12. Zebranie zakończyło się wyborem władz miejskich. 
Zarząd miasta składał się z dra Bronisława Karolczaka jako burmi-
strza Żor, zastępcy, którym był mecenas Adam Synoradzki, dalej 
jako sekretarz – Piotr Fizia, dodatkowo w skład Zarządu wchodzili 
jako członkowie: Maksymilian Goszyc, Stanisław Jagielski, Teofil 
Kasprzak, Ryszard Bąk, Ludwik Kroczek174.

Przedstawione dane zdają się budzić zaufanie, niemniej w Archi-
wum Państwowym w Raciborzu zachował się żorski „Protokolarz 
posiedzeń Rady Miejskiej 1945–1948”175. Jest to dość mało znane 
źródło, które zawiera niespodziewane dokumenty. Według zapisu, 
który wydaje się najbardziej wiarygodny, do zebrania obywateli, na 
którym dokonano wyboru władz, doszło dopiero 29 marca. Zatem 
dane ZBoWiD-u zawierają nieścisłości. Nie jest to jedyna rewelacja. 
Wybór władz nastąpił dopiero 30 marca. Z tego dnia pochodził 
pierwszy protokół obrad Zarządu Miasta. I co najważniejsze, bur-
mistrzem miasta nie obrano Bronisława Karolczaka, lecz wspomnia-
nego już Adama Synoradzkiego. Dodam, że według „Protokolarza” 
ówczesnym komendantem sowieckim nie był mjr Alejew, lecz mjr 
Pietrow176. Zważywszy na to, że nie da się podważyć autentyczności 
źródła, jakim jest „Protokolarz”, należy przyjąć wersję zawartą w tym 
źródle. Zatem dopiero od 30 marca można mówić o zorganizowaniu 
władz miasta. Niespełna tydzień po jego zdobyciu przez Rosjan. 
Ówczesna władza miejska nie była ustabilizowana, co wyraźnie po-
twierdza „Protokolarz”. Już 23 kwietnia powołano nowego burmi-
strza o nazwisku Zawisza177.

174 Ibidem.
175 AP Rac., Zespół akt Akta miasta Żor (dalej: AmŻ), sygn. 392, Protokolarz 
posiedzeń Rady Miejskiej 1945–1948.
176 Ibidem, s. 1–3.
177 Ibidem, s. 11.
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Ówczesna sytuacja w mieście była niezwykle poważna, by nie 
powiedzieć, że w wielu kwestiach dramatyczna. Problemem były 
pola minowe, które uniemożliwiały prace na roli i utrudniały komu-
nikację, a nade wszystko groziły śmiercią ludności cywilnej, w tym 
głównie dzieciom. Do Zarządu Miasta z prośbą o rozminowywa-
nie zwracała się ludność cywilna. Również gminna Osiny prosiła 
o działania w celu oczyszczenia terenu z min i niewypałów oraz 
porzuconego sprzętu wojennego178. Kwestie gospodarcze, aprowi-
zacja miasta, brak energii elektrycznej i wody był zmorą pierwszych 
tygodni po wyzwoleniu. Dokuczały też i inne problemy. Borykano 
się z brakiem budynków, które można by wykorzystywać do co-
dziennego życia. Takie problemy dotykały też wspólnotę katolicką. 
Kościół świetych Filipa i Jakuba był mocno zniszczony. Dlatego też 
na zebraniu Zarządu Miasta w dniu 23 kwietnia poinformowano 
władze179, że proboszcz katolicki wraz z wiernymi przejął znajdujący 
się w dobrym stanie kościół ewangelicko-augsburski na cele kultu 
religijnego gminy katolickiej. Nie znamy szczegółów, jak odbyło się 
przejęcie i jaka była reakcja gminy ewangelickiej.

Dość ciekawie rysowała się sytuacja w wiejskiej części Żor – 
w Osinach. Tu władza ukonstytuowała się dopiero 24 kwietnia180. 
Na tym terenie twardą władzę sprawowali sowieci. Wojskowe władze 
okupacyjne mimo gróźb znalazły wiernych oddanych sowieckiej 
władzy. Choć wieś była mocno zniszczona, codziennie do robót 
na rzecz sowietów wysyłano 30–40 robotników. Pracowali w fol-
warkach zdobytych przez Armię Czerwoną181. Zajęto majątek po 
niemieckich obywatelach, spisano wszystkie ich meble. Co cieka-
we, gmina Osiny bardzo gorliwie wywiązywała się z zadań, a braki 
w sile roboczej postanowiono uzupełniać przymusową pracą. Władze 
zmuszały do pracy na rzecz gminy zarówno obywateli niemieckich 

178 Ibidem, s. 14.
179 Ibidem. Informacja pojawia się także w: W. Gl ińsk i, Z. La skowsk i: Kro-
nikarskie karty..., s. 7.
180 AP Rac., Zespół akt Akta gminy Żory Wieś, sygn. 2, s. 1.
181 Ibidem.
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jak i tych, którzy nie byli traktowani jako zdrajcy (cieśla Neumann 
i murarz Harazim). Na rzecz tymczasowej siedziby gminy zajęto 
dom niemieckiego mieszkańca Jana Kreisa182. Twarda organizacja 
pracy pozwoliła na uruchomienie szkoły już w końcu maja. Sytuacja 
w mieście była bardziej skomplikowana i odgruzowywanie, a także 
odbudowa infrastruktury trwała znacznie dłużej.

Już 6 kwietnia udało się uruchomić wodociągi i oświetlenie, choć 
zapewne nie wszędzie183. Zajęto kilkanaście domów po niemieckich 
obywatelach184. Kolejne działania na niwie edukacji i życia spo-
łeczno-kulturalnego dość szybko uaktywniły życie w zniszczonych 
Żorach. 

Warto jeszcze na koniec przyjrzeć się oficjalnym danym dotyczą-
cym szacunków zniszczeń wojennych mieście. Według stanu na 27 
października 1945 roku wartość zniszczeń w złotówkach wyniosła 
11 281 115 złotych185. Straty w infrastrukturze użyteczności pu-
blicznej wyniosły 74%, w gospodarce i mieszkalnictwie 54–55%, 
gimnazjum zniszczone w 60%, szpital – w 40%. Całkowicie wypa-
lone były szkoła powszechna oraz ratusz, a dewastacji uległy dachy 
kościoła farnego, a także kościelne wyposażenie. Prace polegające na 
odgruzowaniu i remontowaniu zniszczeń prowadzono już od wiosny. 
Niestety fatalna sytuacja finansowa miasta, brak kredytów na od-
budowę i odgruzowywanie spowodowały wstrzymanie prac jesienią 
1945 roku, mimo że większość głównych dróg była oczyszczona. 
Z całej puli na odbudowę dla powiatu rybnickiego wynoszącej 1 450 
000 zł miastu przyznano 125 tys. i dodatkowo 20 tys. na odbudowę 
szpitala186. Były to niewystarczające środki. Pierwsza powojenna 
jesień to już inna rzeczywistość państwa, które miało objąć nad 
miastem czerwoną dyktaturę na ponad czterdzieści lat. Żory wyszły 

182 Ibidem, s. 5, 13.
183 Więcej szczegółów znajduje się w: W. Gl ińsk i, Z. La skowsk i: Kronikar-
skie karty..., s. 7–9.
184 AP Rac., AmŻ, sygn. 250, s. 2.
185 Ibidem.
186 Ibidem.
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z tej zawieruchy wojennej okaleczone. Dawny świat legł w gruzach, 
a nowa rzeczywistość to już przestrzeń przemian społecznych, które 
stworzyły zupełnie inne Żory.
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Marta Paszko

Sceny z życia codziennego w Rybniku czasów PRL  
O historii w narracjach wspomnieniowych

Pojęcie pamięci jest dla nas atrakcyjne po części dlatego, że cechuje 
ją pewna bliskość i bezpośredniość, której w naszym odczuciu brakuje 
dzisiaj historii1.

K. L. Klein

Opisanie zagadnień z zakresu życia codziennego w okresie PRL 
na terenie Rybnika jest zadaniem raczej trudnym, jeśli nie karko-
łomnym, gdyby polegać wyłącznie na tradycyjnych źródłach hi-
storycznych. Co więcej, sama kwestia „życia codziennego” jest na 
tyle niedookreślona, że wszelkie opracowania na ten temat mogą 
wydawać się powierzchowne i przede wszystkim nieciekawe dla po-
tencjalnego odbiorcy.

W  przypadku takim jak ten, gdy nadal żyją osoby urodzone 
w  interesującym nas okresie 1945–1989, należy wykorzystać sy-
tuację i wziąć przykład z lekcji, jakich udzielają nam współczesne, 
alternatywne nurty w historii i antropologii. Chodzi przede wszyst-
kim o sugerowane m.in. przez E. Domańską wykorzystanie antro-
pologicznych metod do badań historycznych – odrzucenie tzw. 
wielkich narracji na rzecz zredukowanych w  skali mikrohistorii, 
gdzie koncentrujemy się na jednostce i sposobie, w jaki doświadcza 
ona świata2.

Stąd zrodził się pomysł na napisanie niniejszego tekstu na pod-
stawie przeprowadzonych badań, w których pytano informatorów 
o ich wspomnienia z terenów Rybnika z lat 1945–1989. Pozosta-
wiając badanym znaczną swobodę wypowiedzi, chciałam poznać 
nie tylko opis pewnych zjawisk należących już do przeszłości, ale 

1  K.L. K lein: O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym. „PSL. Kon-
teksty” 2003, nr 262–263, s. 43.
2  E. Domańska: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 1999.
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także wyciągnąć wnioski dotyczące mentalności i granic, w jakich 
rozmówcy zamykali interesujące nas „życie codzienne”. Efektem 
badań miały być wspomnienia ujawniane w narracji.

Oczywiście, zupełnie uzasadnione jest w  tych okolicznościach 
pytanie o reprezentatywność prowadzonych badań i wyciągniętych 
z nich wniosków. Jak zwraca uwagę A. Bolecka: „To, co pamiętamy 
lub co sobie przypominamy, nie jest przecież obiektywną rzeczywi-
stością, ale czymś w swoisty sposób przetworzonym czy zniekształ-
conym”3. Trudno byłoby się nie zgodzić z  tą opinią. Pamiętajmy 
jednak o drugiej lekcji, jaką wyciągamy z postmodernistycznej re-
fleksji nad naukami humanistycznymi – nie ma czegoś takiego, jak 
obiektywność w  humanistyce. Każdy tekst, antropologiczny czy 
historyczny, ma swojego autora i swój czasowo-kulturowy kontekst 
powstania. Dlatego zamiast szukać nieistniejącej przezroczystości 
w tekstach źródłowych, powinniśmy raczej zaakceptować koniecz-
ność interpretacji.

Aby jednak móc praktycznie zastosować przeprowadzone bada-
nia, konieczna jest analiza, interpretacja i porównanie uzyskanych 
informacji, zarówno pod kątem treści, jak i języka. Te właśnie miej-
sca, w których osobiste historie pojedynczych ludzi przecinają się, 
stają się dla nas punktem odniesienia. 

Zanim jednak omówione zostaną same wywiady, zacząć należy 
od opisu warunków formalnych badania – metody i narzędzia ba-
dawczego, grupy badawczej, okoliczności przeprowadzania badań. 
Jest to konieczne nie do zachowania „spokoju sumienia” badacza 
czy też udowodnienia swojej wiarygodności, ale przede wszystkim 
w celu wskazania na jak najszerszy kontekst interpretacyjny, który 
– zgodnie z wcześniej opisaną teorią nauk postmodernistycznych 
– ma nam pomóc ustosunkować się do czytanego tekstu, za jaki 
uznajemy wywołane źródła w postaci wywiadów. 

Od końca marca do końca kwietnia 2011 odbyłam kilkana-
ście rozmów/wywiadów – moimi rozmówcami były osoby obojga 

3  A. Bolecka : Pamięć i  dzieciństwo. „PSL. Konteksty” 2003, nr 260–261, 
s. 119.
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płci, zamieszkałe na terenie Rybnika od lat sześćdziesiątych (lub 
wcześniej) do czasów współczesnych. Jednocześnie informatorzy 
poddani badaniom musieli spełniać dodatkowe kryterium, jakim 
było „pełnoprawne” uczestnictwo w  życiu społecznym Rybnika 
począwszy od lat sześćdziesiątych – podówczas pełnoletnie, pracu-
jące/niebędące na utrzymaniu rodziców. Te wytyczne były istotne 
ze względu na zestaw zagadnień, jakie poruszano w badaniu (opi-
sane w dalszej partii tekstu), które nie miałyby uzasadnienia np. 
w przypadku osób młodszych, dopiero urodzonych w latach sześć-
dziesiątych. Z kolei przyjęta metoda badań jakościowych – wywiad 
pogłębiony – uzasadnia stosunkowo nieliczną ilość informatorów 
objętych badaniem.

Przeprowadzone wywiady miały charakter swobodnej rozmowy 
(trwającej zwykle od 45 do 120 minut), ukierunkowanej jednak 
przez bardzo uproszczony, autorski kwestionariusz. Obejmował on 
następujące, ogólne zagadnienia, do wypowiadania się na temat 
których informatorzy byli zachęcani ewentualnymi dodatkowymi 
pytaniami badacza:

1.	 Polityka – jej obecność w życiu codziennym; propaganda 
polityczna; wpływ na pracę, religię, sytuację rodzinną i materialną.

2.	 Praca – rola zakładu pracy, wartość pracy, upolitycznienie 
zakładów pracy

3.	 Kwestia dóbr materialnych – dostępność, znaczenie, wpływ 
na jakość życia

Z  informatorami rozmawiano pojedynczo, w  ich domach. Je-
dynym wyjątkiem była rozmowa z kilkoma członkami rybnickiego 
chóru, która (ze względów lokalowych) przybrała formę wywiadu 
zbiorczego, w sali prób chóru. 

W celu systematyzacji wiadomości pozyskanych w wyniku wy-
wiadów zostały one podzielone, stosownie do wskazanych wcze-
śniej bloków tematycznych. Pozwolę sobie jednak wyodrębnić 
temat dodatkowy, który w wyraźny sposób wyróżniany był przez 
informatorów, a mianowicie wspomnienia dotyczące stanu wojen-
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nego, w których zawierano często stwierdzenia dotyczące pracy, po-
lityki i sytuacji materialnej.

Polityka, władza, ustrój
Jednym z  najczęściej wspominanych przez badanych proble-

mem, z jakim mieli się zmagać w czasach PRL, była kwestia lęku 
przed ciągłą inwigilacją ze strony upoważnionych do tego organów 
władzy. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że eksponowane w wy-
powiedziach poczucie lęku nie zawsze związane było z faktycznym 
doświadczeniem owych działań inwigilacyjnych, a często wyłącznie 
z przeświadczeniem, iż mogą mieć miejsce lub miały miejsce, ale 
informator nie miał na to dowodów.

• To był rzeczywiście okres bardzo trudny taki... Połączony ze 
strachem o wszystko. Np. w moim przypadku to była śmierć 
mojego brata, który był w Ameryce, zginął w wojsku amery-
kańskim. Tego nie zapomnę nigdy – że ja nie widziałam tego 
żalu u matki swojej, bo straciła syna, tylko przerażenie – co 
to będzie, jak to wyjdzie na jaw przed władzami. [...] Prze-
cież wszystko było notowane: że miałaś za granicą krewnego. 
Wszystko było w papierach notowane, wszystko się liczyło. 
To, co słyszałam, że jak ktoś chciał iść na jakieś studia praw-
nicze, to nie mógł iść, bo miał w papierach, że ma brata za 
granicą. A tu, w tym przypadku, to był Amerykanin, to tym 
bardziej. (01/11)

Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi, strach przed kontrolą ze 
strony władz najczęściej dotyczył ewentualnych relacji z rodziną czy 
innymi bliskimi przebywającymi w tym czasie poza granicami Pol-
ski – także kwestii ich przyjazdu do kraju czy też otrzymywanych 
od nich przesyłek. 

• [...] bo to były oczywiście kontrolowane paczki, te z Zacho-
du. Były otwierane, korespondencja też. [Paczki i korespon-
dencja z kraju – M.P.] być może też, ale to nie było takie 
podpadające. (01/11)
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• Jest coś, co mi najbardziej wtedy ciążyło. Mój syn, w ostatniej 
klasie liceum, pojechał na obóz wojskowy ze szkoły. Musiał 
zrobić ankietę, w której było już zaznaczone, że jeden mój 
brat jest w Kanadzie, a drugi w Anglii. I  już go nie brali, 
wtedy nie mógł już jechać – właśnie z tego powodu. (05/11)

• Jak mój brat pierwszy raz przyjechał z Kanady do Rybnika 
w 1970 roku, to musiał się dziennie zgłaszać na milicję, że 
jest. [...] Chciał dla siebie zrobić zdjęcia, m.in. kościoła, to 
zaraz przyszli po niego, musiał iść na milicję i się tłumaczyć. 
Ale nie powiem teraz, czy musiał film zostawić. (05/11)

• Oni [bracia z zagranicy – M.P.] bali się przyjeżdżać, że będą 
musieli zostać, że pójdą do więzienia [...]. Ja nigdy u nich 
nie byłam. (05/11)

• Jasne, że ze mną [przed wyjazdem – M.P.] rozmawiali na UB! 
Rozmawiali: „Słuchaj, jesteś Polakiem, to i to... Ja nie wiem, 
czy mnie tam wpisali do tych list. Nie wiem! „Pamiętaj, po 
co jedziesz! Musisz przestrzegać zasad”. (04/11)

W wywiadach pojawiało się również inne zagadnienie, silnie zwią-
zane ze specyficzną sytuacją ludności śląskiej podczas II wojny 
światowej – dotyczące trudności, jakie napotykały osoby służące 
wówczas w  wojsku niemieckim lub z  takimi osobami związane/
spokrewnione. 

•	 W 1953 roku, jak Stalin umarł, to było już tak, że można 
było głębiej oddychać. Ale później już znowu bardzo dużo 
ludzi zamykali, bo ktoś się komuś nie podobał, albo wrócił 
z Niemiec. A najgorzej mieli ci, którzy byli na Zachodzie. 
[...] A wiadomo, u nas było dużo takich, co stąd byli, a na-
leżeli do wojska niemieckiego. (05/11)

• Moja żona miała ojca, który nie wrócił z wojny, a walczył 
w Wehrmachcie. I leżał na cmentarzu w Niemczech. I mia-
ła już wszystko – zaproszenie z niemieckiego Czerwonego 
Krzyża, bilety, wszystko zapłacone. No i nie dostała wyjazdu. 
(07/11)
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• Chór też miał problemy. Zarząd był wzywany do partii ponie-
waż śpiewali jakiemuś rybniczaninowi na pogrzebie, i potem 
były problemy. Przez to też mój ojciec był do partii wzywany. 
Bo chodziło o pogrzeb człowieka, którego oni uznawali za 
Niemca, albo podejrzewali o współpracę z Niemcami, nie 
pamiętam. W każdym razie wiem, że chór miał zawieszoną 
działalność, nie mógł się spotykać. (06/11)

Według badanych inwigilacja przybierała różne formy, często po-
średnie – poprzez kontrolę w miejscach pracy, na uczelniach, innych 
miejscach publicznych. 

• W okresie studiów, na V roku jeszcze, miałem tak jakoś za-
kodowane, że nie powiem Stalinogród na Katowice. Rektor 
mnie woła i mówi: „Dlaczego pan mówi Katowice?”. A ja 
na to: „Panie rektorze, ja jestem ze Śląska. Dla mnie to nie 
jest tak łatwe, żeby z dnia na dzień zmienić jak szyld nazwę 
Katowice na Stalinogród”. „Niech pan się stara tego oduczyć, 
bo ja muszę wyciągnąć z tego wnioski”. (04/11)

• UB-owiec przychodzi do mnie i otwiera biurko, co tam mam 
nowego. (04/11)

Osobny niejako rozdział w opowieściach o kontroli obywateli 
przez państwo stanowiły w wywiadach historie bądź uwagi dotyczące 
donosów do władzy. Rozmówcy podkreślali silną presję, pod jaką 
podówczas żyli, przekonani o tym, iż nie można ufać innym ludziom 
i należy liczyć się z każdym wypowiedzianym słowem. W różny spo-
sób próbowali wyjaśniać przyczynę donosicielstwa; nikt jednak nie 
twierdził, że powodem mogły być względy ideologiczne. Mówio-
no raczej, iż problem wynikał z zazdrości o dostęp do dóbr mate-
rialnych, niskiego poziomu moralnego czy nawet cech tkwiących 
w człowieku jako takim, jego naturze.

• Po wojnie ludzie byli bardzo ostrożni z wypowiedziami, bo 
za dużo było takich, co nie życzyli drugiemu – donosy były, 
że ten ma więcej, ktoś ma tam znajomości za granicą, ten coś 
tam dostał. To były takie trudne czasy. (03/11)
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• Niechętnie się to [czasy po wojnie – M.P.] wspomina [...]. 
Ludzie skarżyli. Jak ktoś komuś tam nie podobał się, to po-
skarżył. Tu były często takie aresztowania, czasami niepo-
trzebne, ale jak przyszła skarga czy anonim do tych władz, no 
to oni albo byli zadowoleni, albo nie, ale musieli po prostu 
sprawdzić. A potem była tu jeszcze partia, PZPR, ludzie tam 
chodzili na skargi – jak chcieli jakiś towar, a nie było go, to 
szli na skargę. To było takie bardzo nieprzyjemne. (03/11)

• Mąż sobie kupił samochód i został doniesiony, że kradnie 
w sklepie. Przyszła milicja, posprawdzali – w sklepie było 
w porządku; poszli do dyrekcji – tam nie było nic takiego. 
Wykazał się, że miał pieniądze. To te skargi – teraz też tak 
jest [...], to jest w ludziach coś takiego. (03/11)

Na marginesie do przytoczonych cytatów można powiedzieć, że 
w kilku przypadkach informatorzy wręcz wyrażali zrozumienie dla 
organów kontroli, takich jak np. milicja, która – wypełniając swoją 
pracę – reagowała po prostu na liczne doniesienia z zewnątrz. Naj-
częściej jednak temat donosów łączono z zagadnieniem inwigilacji 
w miejscu pracy i z działaniem władz (partii).

• Jadę z Mediolanu do Neapolu autem, a cała ta banda, co ze 
mną jedzie, nie mówiła po niemiecku niby. I ten, co obok 
mnie siedzi, to Niemiec. Dyskutuje, pyta [o zawód i auto]. 
Ja przyjeżdżam, a sekretarz już wiedział, co ja tam pieprzył 
[...]. Wśród nas był jeden kapuś. (04/11)

• Faworyzowany był tylko PZPR. Jak ktoś miał jakąś skargę, 
to nie szedł do adwokata, ani do kierownika, ale do PZPR-u. 
(05/11)

Właściwie podczas każdej z rozmów, badani opowiadali o me-
todach propagandowych ówczesnego systemu, przy czym trzeba 
zaznaczyć, że wielu z nich nie używało w ogóle określenia „propa-
ganda”. Można chyba założyć, że pewne celowe działania władz, 
które dziś nazywamy otwarcie „indoktrynacją” czy właśnie „propa-
gandą”, nie były w ten sposób odbierane w czasie, gdy je stosowa-
no, co oczywiście nie oznacza wcale, że wszyscy informatorzy byli 
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podatni na treści, które próbowano im przekazać. Wręcz odwrotnie 
– wielu rozmówców wprost wyśmiewało lub mówiło z lekceważe-
niem o akcjach organizowanych przez państwo. 

• No i najgorsze były te kłamstwa, ta propaganda – to było 
chyba najobrzydliwsze. (05/11)

• Propaganda sukcesu, to jest określenie z tamtych czasów [...]. 
To jest to, co wtedy robił Gierek: „Pomożecie? Pomożemy”. 
(05/11)

• Dzieci musiały chodzić na te czyny społeczne, i w szkole. Ja 
jeszcze chodziłam stonki zbierać, a potem były inne czyny 
społeczne. (05/11)

• W tym czasie co było śmieszne: cokolwiek się działo niedo-
brego, to wszystko było przypisane imperialistom zachodnim. 
Nawet jak zaczęła się plaga stonki ziemniaczanej w Polsce, to 
się nazywało, że to Amerykanie zrzucili. (01/11)

• I tylko te takie, jak się puszczało radio, czy były te głośniki – 
czy w pracy, czy na ulicach – to tylko o tych imperialistach 
zachodnich, co to oni porobili, bo coś się u nas nie udało. 
A już najbardziej mnie bawiła ta stonka ziemniaczana. I ja też 
nawet musiałam raz uczestniczyć w czymś takim, że zatrud-
niali całe klasy do zbierania tej stonki. Butelki się dostawało 
i wrzucało do butelki. (01/11) 

• Jak ktoś był taki kiep jakiś, to w końcu w to [propagandę – 
M.P.] uwierzył, że tak jest, że tylko dzięki nim [imperialistom 
zachodnim – M.P.] tak mamy, że jest tak źle u nas. Tylko 
z powodu nich! Nikt nie powiedział, że dlatego, że rzeczy do 
jedzenia szły do Rosji. Tego nikt nie mówił. Potem się to do-
wiadywało z prasy podziemnej, oni doszli do tego, dlaczego 
tak jest. (01/11)

W ramach wspomnień dotyczących akcji propagandowych z cza-
sów PRL, od razu zwraca na siebie uwagę pewien powtarzający się 
motyw, przytoczony uprzednio – anegdota o domniemanej stonce 
ziemniaczanej, zrzuconej na polskie pola przez „imperialistów za-
chodnich” czy też Amerykanów. Liczne nawiązania do niej w wy-
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wiadach wskazują, że musiała „krążyć” w powszechnym obiegu i (co 
najważniejsze) realnie wpływać na ludzkie życie – stąd popularność 
„zbierania stonki” w ramach organizowanych czynów społecznych. 
Tym samym sama historia stonki przybiera charakter tzw. legendy 
miejskiej, o której warto wspomnieć kilka słów, aby lepiej zrozumieć 
zjawisko.

Legenda miejska to współcześnie wyróżniona forma folklory-
styczna, która w krótki (lecz wielowariantowy) sposób opowiada 
o zdarzeniach wyjątkowych, sensacyjnych, często fantastycznych 
i ma na celu wywołanie żywych reakcji oraz emocji. Najważniejsze 
jednak, że przedstawiane przez nią niesamowite historie mają nieja-
sne źródła, a ich prawdziwość jest wątpliwa lub nieweryfikowalna. 
Jednak ze względu na to, że legendy miejskie są utworami nakiero-
wanymi na przekaz ustny i kolektywny, szybko docierają do dużej 
grupy osób4. 

W przypadku opowieści o stonce mamy do czynienia z legendą, 
która utraciła swoje pierwotne znaczenie. Jak określa to D. Czubala: 
„A gdy spełni on [wątek legendy miejskiej – M.P.] swoje podstawowe 
zadania: nasyci ciekawość, poruszy emocje, pobudzi refleksje, wy-
woła działanie, wówczas przestaje być użyteczny, gwałtownie traci 
wiarygodność i zostaje zdegradowany. Często zmienia postać z dra-
matycznej na komiczną [...]. W okresie swej nieaktywności może się 
pojawiać w postaciach szczątkowych jako znana formuła [...], ste-
reotyp, żart albo egzemplum stosowane do celów dydaktycznych”5. 
I tak – wzbudzający może niegdyś przynajmniej spekulacje – wątek 
stonki stał się zabawnym przykładem nieudanej (patrząc z dzisiejszej 
perspektywy) próby propagandowej. 

Powracając jednak do wspomnień dotyczących propagandowych 
starań władz, informatorzy nie zawsze wspominali je – tak jak stonkę 
– jako powód do żartów. Niektórzy zwracali uwagę na potencjalne 
zagrożenia, jakie niosły z sobą indoktrynacja i cenzura, ograniczanie 
dostępu do informacji i podawanie ideologicznie zmodyfikowanej 

4  Na podstawie: D. Czuba la : Wokół legendy miejskiej. Bielsko-Biała 2005.
5  Ibidem, s. 6–7.
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„wersji wydarzeń”. Szczególny nacisk kładli na cenzurowanie in-
formacji dotyczących jakości życia w krajach zachodnich, a także 
bieżących wydarzeń w Polsce, takich jak np. protesty, strajki i ich 
zwalczanie. 

• Jeżeli ma się te 20 lat, inaczej się to [propagandę – M.P.] 
przyjmuje. Jeżeli ma się co jeść i można czasem iść do kina. 
Myśmy nie mieli tyle luzu, co wy. Państwo nie zezwalało, 
trzeba było słuchać. (05/11)

• To jest zupełnie coś innego, jak patrzysz w telewizor i widzisz, 
co się dzieje w Japonii, w Ameryce. To masz jakieś pojęcie. 
A wtedy? Gdzie tam! (01/11)

• Ja byłam w trochę innej sytuacji może, bo miałam dwie ciotki 
na Zachodzie. To wiedziałam, jak jest naprawdę, a jak jest 
u nas. (01/11)

• To [tłumienie strajków z użyciem siły – M.P.] nie wychodziło 
na forum publiczne. Ale wiedziało się o tym, bo kursowały 
takie ulotki – to była praca związkowców, oni to przywozili. 
(01/11)

Osobną częścią narracji o wpływie polityki i ustroju na życie 
codzienne były opowieści poruszające zagadnienie religijności, która 
w wywiadach rozpatrywana była głównie w swym „powierzchow-
nym” wymiarze, tj. od strony jawnego uczestnictwa we wspólnocie 
Kościoła katolickiego w Rybniku6. 

Uogólniając, można powiedzieć, że w większości wypadków roz-
mówców nie dotknęły żadne prześladowania na tym tle, a raczej 
wyłącznie słyszeli o przypadkach, w których to członkowie partii czy 
osoby na kierowniczych stanowiskach musieli albo ukrywać prze-
jawy religijności, albo ponosili przykre konsekwencje afiszowania 
się z nimi. Rzadko jednak informatorzy znali osobiście kogoś, kto 
znalazł się w takiej sytuacji – powtarzali raczej pogłoski i domnie-
mania, nie mówili z własnego doświadczenia. 

6  Nie rozpatrywano w wywiadach przejawów religijności wyznawców spoza 
wspólnoty Kościoła katolickiego – wszyscy informatorzy deklarowali swój kato-
licyzm i nie znali sytuacji wyznawców innych religii.
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• Z tym [chodzeniem do kościoła – M.P.] raczej nie było pro-
blemu nigdy, to nie można powiedzieć. Jak ktoś należał do 
partii to też chodził do kościoła, ale ukradkiem. A jak dzieci 
posyłał do Komunii, to gdzieś na wsi, gdzie ich nikt nie znał. 
Im nie wolno było. (01/11)

• Były problemy [z religijnością – M.P.], ale mało. Ja nie mia-
łam ani mąż. Ale słyszałam o takich, co mieli problemy, choć 
to przede wszystkim z tych, co na krzesełkach siedzieli, tych 
było więcej. (02/11)

• Ci ludzie, co należeli do partii, to posyłali dzieci do Komunii 
w innym kościele. (06/11)

• Może partyjni wstrzymywali się od tego chodzenia do kościo-
ła, może chodzili gdzieś tam za miasto. Znam taki przypadek, 
że ktoś był na stanowisku, a dziecko posyłał do Komunii, 
a on nie mógł iść do kościoła, ani ta żona – musiał ktoś iść 
w zastępstwo z tym dzieckiem. To było niemile widziane, 
jak był na stanowisku. A tak, na ogół, to ludzie chodzili do 
kościoła – kościoły były pełne. Jak ktoś chciał, to szedł – to 
tak jak dzisiaj jest. (03/11) 

• Dyrektorzy, kierownicy, nauczyciele pewnie też, to nie mo-
gli – dzieci do Komunii posłać, ślubu kościelnego brać, na 
nabożeństwa chodzić czy w Boże Ciało. Obserwowali to, 
cholery jedne, zdjęcia robili. (04/11)

• Dzieci chodziły do kościoła na religię. Ale religijność zawsze 
u nas była, w Rybniku, na Śląsku. Było najgorzej, jak były 
peregrynacje tego obrazu. Wtedy tylko z tą ramą się jeździło. 
[...] Ci ludzie, którzy należeli do partii, a dziecko w tamtym 
roku miało iść do Komunii, to szło do Komunii, ale na innym 
terenie. Też byłam na takiej Komunii, jako matka zastępcza. 
[...] To dotyczyło tych z partii, albo jak był milicjantem, albo 
na stanowisku. Oni się o to bali, o swoje stanowiska. (05/11)

Wśród wspomnień informatorów pojawiły się jednak i takie, któ-
re wskazywałyby, że domniemane prześladowanie na tle religijnym, 
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przede wszystkim osób na stanowiskach, było w istocie realnym 
problemem. 

• [Przed obchodami milenijnymi w 1966 roku – M.P.] ci nas 
wołają, dyrekcja: „Panowie kierownicy, uważajcie, bo wpad-
niecie, kto postroi okna”. Ja powiedziałem, że mi tam nikt 
nie będzie rządził w moim mieszkaniu i wywiesiłem. Wyzuty 
ze społeczeństwa, czarna owca! Dopiero dyrektor chciał mnie 
ratować. Powiedział: „Wpadł pan w wir, z którego ciężko bę-
dzie pana wydostać”. I zasugerował: „Pan by mógł odpocząć, 
wie pan? Są jakieś ćwiczenia wojskowe”. Ja już zrozumiałem, 
o co chodzi. I w okresie, kiedy miałem troje dzieci, jedno 
dwumiesięczne, ja szedłem do WKU, żeby mnie do wojska 
posłali. A tam już było wszystko przygotowane, żeby mnie 
wysłać. Miałem wtedy 35 lat. Takie to były czasy. I mnie 
ktoś powiedział, że jestem anty-Polak, ten dupek sekretarz, 
to dźwignął stół i powiedział: „Jo ci zaro dom anty-Polak!” 
[...]. Człowiek, cholera, z jednej skrajności wpada w drugą. 
(04/11)

• To [działania antykościelne – M.P.] było straszne. Moi ko-
ledzy stracili pracę. Gdyby mnie nie wzięli do wojska, to 
też bym stracił. [...] Z tym że mnie i tak mieli na muszce, 
cały czas. [...] Ale znowu, trzeba to z dwóch stron brać. Był 
ksiądz u mnie wtedy [po obchodach milenijnych – M.P.], 
na kolędzie: „Po co żeście to robili? Wy nie wiecie, co my 
cierpimy”. „A, co pan to opowiada!”. „Kto mi da jedzenie, 
jak mnie zwolnią? Ale ja chciałem was posłuchać”. Nikt nie 
brał pod uwagę, co mnie może spotkać. [...] To są te elementy 
polskości: „Jakoś to będzie”. Nie, nie będzie „jakoś”. (04/11)

• Na wydziale robił, z Chwałęcic, G. Miał kilkoro dzieci, żona 
mu umarła. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
W pewnym momencie przychodzi dyrektor do spraw pra-
cowniczych: „Janek, G. trzeba zwolnić!”. „Za co? To jest 
fantastyczny robotnik, co wy za pierdoły mówicie?!”. „Jego 
trzeba zwolnić – buduje kościół w Chwałęcicach”. „I co to 
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Polsce szkodzi, powiedz mi, co to szkodzi?”. „Zastanów się, 
jemu trzeba coś znaleźć”. Idę do G.: „G., ty masz ośmioro 
dzieci. Ja cię przesuna stale na nocną zmianę”. „A czemu?”. 
„Pieronie, nie udawaj wielkiego gieroja, bo jesteś w Radzie 
Narodowej, a tam gdzieś aktywnie budujesz kościół! Buduj 
dalej, ale strać się”. I budował! (04/11)

• Płaciło się grzywnę za powieszenie flagi kościelnej. Moja 
mama tak zrobiła [...] – powiesiła flagę papieską 3 maja i za-
płaciła 500 zł, a na tamte czasy to była jedna wypłata. (05/11)

Jak widać w przytoczonych powyżej wspomnieniach7, jawne par-
tycypowanie w działaniach Kościoła (czy była to budowa nowego 
kościoła, czy też wieszanie w oknie – z okazji religijnych obcho-
dów – dewocjonaliów) bywało piętnowane, najczęściej jednak karą 
pieniężną lub problemami w pracy. Co zwraca uwagę to fakt, iż 
część rozmówców, nawet z perspektywy czasu, widzi lekkomyślność 
w zachęcie ze strony Kościoła do sprzeciwiania się władzy, zgodnie 
z zasadą, że „zakaz to zakaz”. Nie oznacza to jednak, że Kościół nie 
stanowił dla wielu podpory.

• Ludzie chodzili nawet na przekorę do kościoła. Ludzi było 
więcej, niż teraz. [...] Ludzie śpiewali: „Ojczyznę wolną racz 
nam wrócić Panie” [...]. To był taki odruch obronny przed 
tym wszystkim. (04/11)

Najważniejszą cechą narracji o ustroju i polityce PRL jest – wie-
lokrotnie już analizowany w wielu tekstach – sposób oddzielania 
się badanych od władz. Zawsze obecne jest bowiem rozróżnienie 
„my” i „oni”, gdzie „my” jesteśmy zwykłymi ludźmi, obywatelami, 
Polakami, Ślązakami, itd., a „oni” są anonimową w gruncie rzeczy 
masą, która dzierży władzę i odpowiada za wszelkie wady ustroju. 
7  Ciekawy od strony formalnej jest sposób prowadzenia narracji tej wspomnie-
niowej historii, w której informator zawarł dialog. Oczywiście nie jesteśmy w stanie 
stwierdzić, w jakim stopniu podobny jest on do faktycznie odbytej wtedy rozmowy,  
a  w  jakim ma on zwyczajnie uatrakcyjnić narrację. Ważne jest jednak to, że 
obecność dialogu, a więc niejako „dramatyzacja” opowieści, wskazuje, iż samo 
przytaczane zdarzenie miało dla badanego spore znaczenie, stąd „wkładane”  
w nie emocje.
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Spostrzeżenie to jest szczególnie interesujące, jeśli brać pod uwagę 
fakt, że wielu informatorów zetknęło się w swoim życiu bliżej z dzia-
łalnością partii, czy też wręcz do niej należało. 

• Ja na początku nie byłem w partii, ale potem wlazłem, żeby 
mieć święty spokój. Ale potem mnie wyciepli. (04/11)

• Ja dla świętego spokoju pytam: „Czy nie macie wy co innego, 
już zaraz muszę do PZPR należeć?”. „Ja, jest SD, Socjalde-
mokracja”. Tam należeli tacy sklepikarze, rzemieślnicy itd. 
To mówię: „Dawaj to, podpisza”. Z tym, że jedną stratę mia-
łem – partyjni chodzili co miesiąc do Izby Rzemieślniczej na 
chlanie i żarcie, a my w tym SD tylko składki płacili! Co ja 
straciłem?! 30 lat razy 12 miesięcy... (śmiech). (07/11)

• Głównym hersztem był sekretarz [...]. To byli chłopcy-roz-
tropki, i oni kierowali zespołem ludzi. Tych ludzi chcieli jak 
najwięcej ściągnąć, żeby ta masa była, ale to wszystko była 
lipa. Wielka lipa! Ludzie tam szli po to, żeby mieć święty 
spokój, nic innego. (04/11)

Częste podkreślanie, że ludzie należeli do partii dla „świętego 
spokoju”8, jest z  jednej strony próbą usprawiedliwienia decyzji 
wówczas podjętej, która w obliczu współczesnej polityki lustracyj-
nej i rozliczania czasów PRL – może stawiać osobę w złym świetle, 
z drugiej strony wyjaśnia, dlaczego nawet ludzie związani z partią 
mogli zachować mentalny dystans do niej i nadal mówić o władzach 
państwa „oni”.

Większość badanych stwierdzało, że nigdy nie byli w żaden spo-
sób powiązani z ówczesnymi rządzącymi, co nie oznacza, że bezpar-
tyjność równoznaczna była z apolitycznością. 

• Powołali Radę Robotniczą, która decydowała o bardzo waż-
nych sprawach: o  inwestycjach, o premiach, o wyjazdach, 
o budowach, o  imprezach. Z czasem następowała sprawa 
odwrotu – ludzie się zmęczyli, było tak samo jak poprzednio, 
no i każdy z nas odchodził: „A, to nie ma i tak sensu”. (04/11)

8  Szerszy komentarz dotyczący tego sformułowania – „święty spokój” – znaj-
duje się w podrozdziale dotyczącym języka narracji wspomnieniowej.
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Informatorzy wspominali także, że kwestie pochodzenia i po-
wiązań rodzinnych często decydowały o mimowolnym wręcz uwi-
kłaniu w konflikt z władzami, czy nawet o konieczności znoszenia 
prześladowań, przy czym te zwykle nie wykraczały poza ingerowanie 
w sytuację materialną danej rodziny. 

• Nie byliśmy za bardzo lubiani przez tamten ustrój, ani ja, ani 
mój mąż. Mój ojciec był powstańcem, a w tamtym okresie 
powstańców nie lubili. [...] A mój mąż pochodził z rodziny 
raczej wojskowej. Z dziada pradziada wszyscy byli w wojsku, 
on też. (05/11)

• Powiedziałam do męża na początku: „Albo partia, albo ja”. 
Wybrał mnie, nie partię. I tak było zawsze, bo my dużo prze-
szliśmy z moim ojcem, jako rodzina, więc ja wiedziałam, 
czym to pachnie. Więc wszyscy byliśmy bezpartyjni. (05/11)

• Myśmy mieli kiedyś fabrykę wędlin, sklepy, ale wszystko to 
poszło w zapomnienie, bo nie wolno było – nie należeliśmy 
do partii. Straciliśmy dużo, ale życie pozostało. (05/11)

• Pamiętam też, ojciec mój był bezpartyjny, ale też miał z partią 
przekopki. Był w szpitalu psychiatrycznym przewodniczącym 
rady zakładowej. (06/11)

Praca
Większość wspomnień, jakimi rozmówcy pragnęli się podzie-

lić, prędzej czy później wracała do tematu pracy. Nie zawsze była 
to rozmowa na temat miejsca pracy konkretnej osoby – niektóre 
z badanych kobiet nie pracowały w tym okresie lub ewentualnie 
tylko pomagały mężom w ich miejscach pracy. Mimo to wszyscy 
informatorzy przytaczali przykłady i anegdoty dotyczące sytuacji 
w pracy. Szczególnie popularnym punktem odniesienia była Huta 
Silesia, mająca podówczas swoją siedzibę na terenie rybnickiej dziel-
nicy Paruszowiec. Wybór ten jest oczywisty, biorąc pod uwagę, że 
spośród badanych każdy, jeśli nawet osobiście tam nie pracował, to 
miał pracującego tam współmałżonka czy bliższą lub dalszą rodzinę. 
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Spośród wypowiedzi dotyczących pracy najwięcej związanych 
było z odczuwanym przez informatorów podówczas dużym poczu-
ciem stabilizacji w tym zakresie. Podkreślano, że w przeciwieństwie 
do współczesnej sytuacji, w okresie PRL praca była „dla wszyst-
kich”, niezależnie od wykształcenia, umiejętności, a nawet realnego 
zaangażowania w wykonywane zadania9. Niewiele osób próbowało 
wyjaśniać zmianę, jaka nastąpiła, choć pojedyncze wypowiedzi su-
gerowały, że rozwój techniczny zmienił rynek pracy. Tylko jedna 
rozmówczyni użyła określenia „bezrobocie ukryte”, choć nie potra-
fiła jasno wytłumaczyć, na czym miało ono polegać. 

• Owszem, prawdą jest, że pracę mógł dostać każdy. Z pracą 
trudności nie było. Wyrzucili jakiegoś lesera stąd, to poszedł 
do innego zakładu. W myśl zasady: „Czy się stoi, czy się leży, 
2000 się należy”. [...] Potem dopiero wyszło po czasie, że tak 
się nazywało, że nie ma bezrobocia, ale to były kamuflaże, 
ukryte bezrobocie. (01/11)

• „Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy”. O co w tym 
chodziło? Żeby się dostać do pracy. A jak się już dostał, to 
[machnięcie ręki oznaczające lekceważenie – M.P.]. (02/11)

• Ludzie tęsknią za „czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy”. 
Nic nie robić, od drugiego chcieć, żeby drugi dał, a od siebie 
nic. A nie ma tak! (05/11)

• Jedynie to [było lepsze – M.P.], że tą pracę każdy mioł. Tylko 
na jakiej zasadzie i z jakimi konsekwencjami dla ludzi, tego 
nie wiem. Ale coś musiało być. To się nazywało, że nie ma 
bezrobocia. Fajnie, praca jest dla wszystkich, każdy musi mieć 
pracę – takie było hasło. Ale jakim kosztem? To trudno mi 
powiedzieć. (01/11)

• Praca była stała – jak się pracowało dobrze, znało się na tej 
pracy, to nikt nie miał ochoty zwalniać. (07/11)

9  W przypadku rozważań na temat pracowitości i zaangażowania w pracy in-
formatorzy najczęściej powtarzali powiedzenie „Czy się stoi, czy się leży, 2000 
się należy”. Zwrot ten omówiony został szerzej w rozdziale dotyczącym języka 
narracji wspomnieniowych. 
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• Ludzie jak mieli pracę, to się trzymali tej pracy. (02/11)
• I u tych szewców pracował żech do samego końca roboty, 

tylko żem się do Katowic przeniósł, bo mnie tam na chama 
ciągnęli. I 30 lat do Katowic dojeżdżałem. (07/11)

• Każdy starał się być w jednym miejscu [pracy – M.P.]. Ale 
praca była. (03/11)

• Ja nie miałam problemów z zatrzymaniem pracy. Miałam 
swój zawód i w zawodzie pracowałam [stroicielka fortepia-
nów – M.P.]. Był nakaz pracy i  ludzie taką czy inną pracę 
mieli. (06/11)

• Tam [do huty – M.P.] też się trudno było dostać – po zna-
jomości. A jak się już dostało, to tak się pilnowało, tak się 
pracowało, żeby jak najlepiej. (02/11)

Powszechność pracy miała jednak we wspomnieniach badanych 
także inne oblicze. Praca traktowana była jako nakaz i konieczność, 
a nie kwestia wyboru. Ludzie nie mieli w zwyczaju zmieniać miejsc 
pracy czy przebierać w ofertach, często decydując się na pracę poniżej 
swoich kwalifikacji. 

• Najczęściej wszyscy pracowali na jednym miejscu. Jak zaczął, 
np. na RYFAMIE w 1945 pracować, to kończył po 40 latach. 
Jeżeli ktoś nie miał pracy, to znaczy, że nie chciał jej mieć. [...] 
Nie żył na garnuszku, bo wtedy nie było garnuszka, tej opieki 
społecznej. Każdy musiał sam na siebie zapracować. (05/11) 

• Jeżeli ktoś potrafił pracować, to nie zawsze był na swoim 
stanowisku. Z tych starszych osób wtedy, to czy był nauczy-
cielem, czy profesorem, to np. musiał iść do pracy na hutę. 
Wykładał filozofię, a musiał iść na hutę pracować. (05/11)

Oczywiście, tak jak współcześnie, bezwzględne trwanie w jednym 
miejscu pracy nie obejmowało wszystkich – wiele osób szukało pracy 
łatwiejszej, wymagającej mniejszego wysiłku. Informatorzy nie trak-
towali tego jednak jako sytuacji zrozumiałej i uzasadnionej, wyrażali 
się o takich przypadkach raczej niepochlebnie. Według relacji bada-
nych fluktuacja w zawodzie była duża przez ludzi leniwych, którym 
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sprzyjała sytuacja na rynku pracy – mogli bez większych problemów 
wracać nawet do zakładów, z których odeszli lub zostali zwolnieni.

• Ludzie byli zniechęceni pracą, ciężką pracą. [...]. Fluktuacja 
w zawodzie była ogromna. Przyjmowali się, odchodzili itd. 
Absolutnie nie było problemów z bezrobociem, my szukali 
robotników! U nas w emalierni robią ci, tacy lekko [tu gest 
młynka na czole] ze szpitala, więźniowie i  robotnicy. Nie 
brakowało pracy, ale to wynika z tego, że większość pracy to 
była praca ręczna. (04/11)

• Robotnika przyjmowali 15 razy. Za każdym razem wyleciał 
za pijaństwo. (04/11)

Jak można było wywnioskować z  już wcześniej omówionego 
zagadnienia dotyczącego obecności polityki w życiu codziennym 
ludzi w okresie PRL, także i praca podlegała silnym wpływom poli-
tycznym. Informatorzy wskazywali, że ścieżka kariery była podów-
czas praktycznie nierozerwalnie związana z karierą partyjną. Stąd 
też trudno się dziwić, że swoich przełożonych badani najczęściej 
opisywali w jako „leserów”, „nierobów”; podkreślali marionetkową 
rolę, jaką zwykle w ich zakładach pracy odgrywało kierownictwo.

• Wszędzie to [przynależność do partii – M.P.] miało znacze-
nie. Jak ktoś chciał awansować, zwłaszcza o chłopów tu cho-
dziło – to tylko do partii. (01/11)

• Bo to był naprawdę okres taki, że się jedni ludzie mieli bardzo 
dobrze, takie lesery przede wszystkim, tacy, którzy dążyli do 
awansu, także po trupach, że tak powiem. Awansowali naj-
pierw w partii, a potem na stanowiskach. Takim na pewno 
nie szło źle. (01/11)

• Praca była upolityczniona bardzo. Kierownik bardzo się partii 
bał i do niej należał. Jak partia zadzwoniła to na baczność 
stawał. (06/11)

Niektórzy badani twierdzili, że gwarantem „świętego spokoju” 
w pracy nie musiało być wcale przystąpienia do partii, lecz dobre 
wykonywanie swojej pracy, z  jednoczesnym brakiem roszczeń do 
awansu i trzymanie się „na uboczu” w hierarchii danego zakładu. 
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Taka bierna postawa (trudna dziś do zaakceptowania) współgra z de-
klarowanym przez informatorów poszanowaniem dla pracowitości 
i wartości ciężkiej pracy. 

• Ja byłam na takim uboczu na tych warsztatach. A mąż – też za 
takiego zwykłego pracownika. Nie dotyczyło to [partyjność 
– M.P.] nas. To już tacy, co na krzesełkach siedzieli. (02/11)

• Kto dobrze pracował, to nie miał żadnych presji. Na ogół 
były warunki takie dobre, nie można było narzekać. (03/11)

Odrębną, lecz nie mniej istotną kwestią w przypadku wspomi-
nania upolitycznienia miejsc pracy, jest sprawa pochodów pierwszo-
majowych. Wszyscy badani wskazywali na te właśnie coroczne wy-
darzenie jako na najbardziej kojarzące im się (obok kolejek, o czym 
później) z czasami PRL. Jest to dość nieoczekiwane skojarzenie, 
biorąc pod uwagę, że odbywało się tylko raz do roku, podczas gdy 
problem kartek, kolejek, itp. należał do codzienności. Ale może 
właśnie w tym znajduje się wytłumaczenie – informatorzy pod-
kreślali w swych refleksjach na temat pochodów ich – zapadającą 
w pamięć – odświętną sztuczność, co nie oznacza jednak, że wszyscy 
ją krytykowali. 

• Ja pamiętam, że kiedyś te pochody bardzo fajne były! Dzie-
ci poprzebierane chodziły, w ogóle było na co popatrzeć. 
(06/11)

Rozmówcy bez wyjątku twierdzili jednak, że uczestnictwo w po-
chodzie pierwszomajowym było niepisanym nakazem w każdym 
zakładzie pracy. Wydarzenie to funkcjonowało we wspomnieniach 
badanych przede wszystkim jako narzędzie, za którego pomocą ma-
nipulowano pracownikami, szantażując zwolnieniem. 

• Musieliśmy chodzić [na pochody – M.P.], bo jak nie, to gro-
zili zwolnieniem. (02/11)

• Brało się udział [w pochodach – M.P.] – trzeba było, obo-
wiązkowo. To zakłady szły [...]. (01/11)

• [Pamiętam – M.P.] pochody. Bo ich tu miałam cały czas przed 
oczami. Jak już tak mówili, że zwolnią, to człowiek musiał 
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iść, tak z musu na ten pochód. Ale fajne to było, podobało 
mi się. (02/11)

• Pierwszomajowe pochody to były zawsze, to był obowiązek. 
Kto był zasłużony to nawet go nieśli, jego obrazek w pocho-
dzie, jak świętego. Mnie też mieli nieść, ale się nie dałam, 
ukradłam te swoje zdjęcie. To był strajk osobisty [śmiech] 
[...]. Trudno się było od tego [pochodu – M.P.] wymigać. 
Zakład pracy tego nie lubił. Szykanów nie było, ale zawsze 
potem [człowiek – M.P.] był już na uboczu, że nie był na 
pochodzie pierwszomajowym. (03/11)

• Zawołali nas: „Panowie kierownicy, odpowiedzialni za ilość 
ludzi na pochodzie. Majstrowie, dopilnujcie tego jakoś, bo 
nas będą trzepać”. A to przygadywanie, gadanie, itd. Tak 
żeśmy jakoś gadali: „Chodźcie, pójdziemy wszyscy, będziemy 
się śmiać”, itd. Bo to była reżyserka na wysoką skalę. Stało 
tych baranów na tej mównicy z 8, 10 i musiałeś iść z Paru-
szowca na Plac Wolności, że nogi do tyłka właziły. Ludzie 
chodzili, bo każdy się bał. Na ok. 5 tys. załogi, ok. 3,5 tys. 
było. Ale to był wynik strachu, obawy o gorszą pracę czy 
wyrzucenie. (04/11)

Wśród anegdot przytaczanych w wywiadach pojawiały się także 
takie, które opisywały sposoby oszukiwania kierownictwa zakładów 
pracy, w celu uniknięcia konieczności uczestnictwa w pochodzie.

• W tej robocie w Katowicach ja ich tam trochę bieliłem. Jak 
moja firma – nas tam było 50 ludzi – szła na pochód 1 maja, 
to ja mówiłem: „Nie przyjadę tu, bo ja w Rybniku idę!”. 
I przynosiłem im taką pomagę [bumagę], ale nie zauważy-
li, że ona była od księdza proboszcza, na chór! Bo myśmy 
śpiewali i w 1 maja, na Boże Ciało, itd. [...] Tego naczelnego 
partyjnego to wkurzyło. (07/11)

„Ucieczka” z pochodu majowego była właściwie jedynym poda-
wanym przez informatorów przykładem jawnej (choć częściej jednak 
nieujawnianej) niesubordynacji wobec kierownictwa w zakładzie 
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pracy. W wywiadach nie pojawiają się prawie wcale wspomnienia 
dotyczące protestów czy strajków. 

• Ja nie pamiętam strajków. [...] Dopiero po 1980 roku. (05/11)
• Nikt nawet nie przyszedł na pomysł [strajku – M.P.]. To do-

piero „Solidarność” doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli 
strajkować. (01/11)

• Z pracy nie pamiętam strajków. Mąż na kopalni pracował, 
ale też nie było strajków za bardzo. Nie brałam też udziału 
w strajkach. (06/11)

Te osoby, które przyznawały się do uczestnictwa w strajkach, 
mniej lub bardziej świadomie eksponowały ich mało agresywny, 
spektakularny czy „bohaterski” charakter, co nieco kłóci się ze współ-
czesnymi oczekiwaniami w stosunku do tamtych czasów.

• Tu też były strajki. Ja też osobiście strajkowałam. Nie robi-
liśmy, tylko sobie chodziliśmy po korytarzu czy wyszliśmy 
przed gmach. (01/11)

Innym ciekawym spostrzeżeniem jest to, że (również na przekór 
utrwalonej współcześnie tendencji) badani wypowiadali się zwykle 
w sposób negatywny o związkach zawodowych, wytykając ich „kło-
potliwość” i „uciążliwość”, a czasem wręcz „natarczywość”.

• Związki zawodowe to też kłopoty. Jak się chciało na wczasy 
jechać, to też się trzeba było do związków zgłaszać. (02/11)

• Wtedy nie było związków zawodowych, które mnie do dziś 
tak denerwują, bo przynajmniej wtedy nie mogły się wtrącać. 
To było tak, jakby ktoś do mojego mieszkania wszedł i chciał 
decydować. (05/11)

Na osobną wzmiankę zasługują opinie i historie, jakie wygłaszali 
w wywiadach informatorzy na tematy ściśle związane ze śląskim 
rynkiem pracy. Wielu rozmówców stwierdzało, że najwyżej cenio-
nym, a przez to najbardziej uprzywilejowanym zawodem był zawód 
górnika. Podkreślano przede wszystkim wysokie płace i dostęp do 
lepszych towarów, w większych ilościach. Wymieniając korzyści, 
jakie przysługiwały górnikom, badani nie wyrażali jednak w żaden 
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sposób zazdrości – wielu dodawało wręcz, że był to ciężki zawód, 
który zasługiwał na tego typu materialne wynagrodzenie. 

• Górnicy byli najbardziej uprzywilejowani, wtedy krocie zara-
biali. Wtedy w każdym domu się paliło węglem [...]. To była 
najlepiej płatna praca [...]. Bardzo tę pracę ceniono, dobrze 
się o górnikach mówiło. (01/11)

• Dużo było pracy w górnictwie, to ludzi też do tego ciągnęło 
[...]. Górnicy dobrze zarabiali, mieli sklepy górnicze, dosta-
wali wczasy. (03/11)

• Wtedy był bardzo dobry stosunek do górników. Nie wiem, 
jak teraz zarabiają, ale wtedy im się źle nie powodziło. (05/11)

Innym problemem, charakterystycznym dla tych terenów, była 
obecność na rynku pracy również osób spoza Śląska – „goroli”. 
W niektórych wywiadach wspominano o dużej liczbie przybyszów 
spoza regionu, którzy osiedlali się na terenie Rybnika i okolic, głów-
nie w celu podjęcia pracy w Hucie Silesia czy licznych kopalniach. 
Informatorzy gorliwie jednak zapewniali, że sytuacja tych osób i sto-
sunek do nich nie różnił się od sytuacji przeciętnego pracownika 
miejscowego.

• Bardzo dużo osób przyjeżdżało tutaj spoza Śląska [za pracą – 
M.P.]. [...] Była nawet taka specjalna komórka, że wyjeżdżali 
w głąb kraju i werbowali na Śląsk. Były wszystkie te domy 
górnika – Chwałowice, Jankowice [...]. Ale nie było żadnej 
różnicy, pracować z nimi [ludźmi spoza Śląska – M.P.]. Ale 
tak jak mówię, to wszystko zależy od człowieka. [...] Ile ludzi 
jest takich, co ich rodzice tu przyjechali, pożenili się i oni 
wszyscy do dziś dnia tu mieszkają. Owszem, są teraz starsze 
osoby, już na emeryturze, które wracają w rodzinne strony. 
(05/11) 

• W Hucie było niedopuszczalne, żeby zatrudniali z powodu 
pochodzenia. Ja, kierownik, [...] ze Śląska, a dalej, na lo-
dówkach – przybysz. [...] Różne były podobno sytuacje, że 
przychodzili w teczkach. (04/11)
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Równolegle jednak do tych zapewnień zdarzało się badanym 
wyrażać pewne emocje lub przytaczać przykłady, które świadczyłyby 
o tym, że choć w istocie osoby przyjezdne nie były traktowane lepiej 
czy gorzej niż miejscowi, z pewnością poczucie odrębności Ślązaków 
i jego eksponowanie było silne, czasem ocierając się o lekceważenie.

• Za mostem chwałowickim były takie baraki dla tych ludzi, co 
przyjeżdżali na robotę. Głównie z Żywca, górale to byli, dużo 
jako kierowców robiło. [...] Pijane to tam wszystko chodziło. 
[...] Tam było też budownictwo przemysłowe, takie i siakie 
[...]. To była taka robota, pieronie, że czy ja wiem, chyba 
ich żony z domu wygoniły. To tam tylko robiło i piło w tej 
robocie. Nie wiem, jak oni tam przeżyli. (07/11)

• To mnie zawsze podrywało do roboty – nie mogę być gorszy 
od (za przeproszeniem) goroli! (04/11) 

• To [różnice między Ślązakami a przyjezdnymi – M.P.] było 
widoczne. W tym sensie, że nie było to tak prezentowane, 
jak teraz. Myśmy wiedzieli, że jesteśmy Ślązakami. Jo sobie 
nie pozwolił, żebym się kto nabijał z goroli, ale wara ode 
mnie. To było jednoznaczne [...]. Ja traktowałem wszystkich 
równo. (04/11)

Sporadycznie w rozmowach pojawiały się również uwagi na temat 
domniemanego wykorzystywania pracy i potencjału mieszkańców 
Śląska na potrzeby budowania nowej stolicy.

• Myśmy [Ślązacy – M.P.] musieli pracować tylko dla War-
szawy – tu taki most, tu coś innego. Tylko tam trzeba było 
dawać. To już było na pasku [z wypłaty – M.P.]. Szło tam te 
5, 10 czy 15 % . Było zapisane „na cele społeczne”. (05/11)

Kolejną kwestią związaną z pracą, o jakiej mówili informatorzy, 
była sprawa płac i innych korzyści materialnych uzyskiwanych przez 
zakłady pracy. Choć większość nie chciała zagłębiać się w ten temat, 
opinie były raczej spójne – podkreślano, jak niskie były wówczas 
pensje, najczęściej ilustrując to twierdzenie przykładem. Większa 
rozbieżność zdań panowała w kwestii oceny, czy płace były sprawie-
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dliwe. Badani nie mieli jednak prawie żadnych wątpliwości co do 
tego, że na pewno nie były mniej sprawiedliwe, niż są współcześnie.

• Kłótnia o płace była ciągła, bo były niskie. [...] Ta niska płaca 
powodowała, że ludzie starali się w jakikolwiek sposób zaro-
bić dodatkowo. (04/11)

• To mi się podoba, bo nie braliśmy takiej pensji, która uwła-
czałaby tym pracującym „na dole”. To było dobre. (04/11)

• Nigdy, żadnego roku w okresie mojej młodości nie było lata, 
żebym nie był na wczasach. Nigdy! Z zakładu pracy – Wisła, 
Ustroń, Kołobrzeg, Ustka, Darłowo (04/11)

Podsumowując wspomnienia dotyczące pracy, należy jeszcze raz 
wyeksponować szczególną rolę zakładów pracy w pamięci informa-
torów. Nie tylko bowiem symbolizowały dla nich pracę jako taką, 
która była zdecydowanie nadrzędną wówczas wartością, ale także 
realnie regulowały i kontrolowały znaczne obszary życia codzienne-
go ludzi – czy przez zakładowe wczasy, obowiązek chodzenia razem 
na pochody czy wreszcie przez pośrednie angażowanie ich w życie 
polityczne. 

• Myśmy patrzyli pracy! W kopalni, w domu. Do roboty i z po-
wrotem. (02/11)

• Zakład pracy był wszystkim. (04/11)

Sytuacja materialna
Aspekt życia codziennego czasów PRL, który wspominany był 

przez wszystkich badanych w sposób najbardziej spójny, to problem 
ówczesnej sytuacji materialnej. Określenie to, może mało precyzyjne, 
otwierało jednak potężne pole do popisu dla pamięci informatorów. 
Opowiadając o swoich perypetiach związanych z trudnościami do-
stępu do dóbr materialnych, rozmówcy nie tylko przywoływali ob-
razy czy scenki z przeszłości, ale bardzo często również swoje emocje 
z nimi związane, dużo silniejsze niż w wypadku innych tematów. 
Może to sugerować, że chociaż wielu z nich uznało inne zagadnie-
nia za ważniejsze, jeśli chodzi o czasy PRL, to jednak te najbardziej 
„zwyczajne” kwestie mocniej na nich wpłynęły.
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Wywołującym dużo emocji – zwłaszcza wśród kobiet10 – frag-
mentem wspomnień był ten, który dotykał problematyki porównań 
między dostępnością i jakością dóbr w Polsce w interesującym nas 
okresie i w państwach zachodnich, szczególnie w Niemczech (który 
to kraj był ówcześnie najczęstszym miejscem wyjazdów zagranicz-
nych wśród osób badanych). Zestawienie to, wypadające oczywiście 
na niekorzyść Polski, pozostało do dziś dla informatorów źródłem 
frustracji, żalu i wręcz poczucia niesprawiedliwości dziejowej – za-
dawano sobie pytania, dlaczego przegrane w II wojnie światowej 
Niemcy znajdują się w lepszej sytuacji gospodarczej niż Polska? 

• Jak mi się miało pierwsze dziecko w 1957 roku urodzić, to 
tu nie było dla niemowlaków nic. Były – takie kaftany, jak 
bezpieczeństwa, paskudztwa. Ciotki z Niemiec posłały mi 
dużą paczkę z wyprawką niemowlęcą. Jak przyszło wezwa-
nie z poczty, to te panie mnie tam obległy i prosiły [...] czy 
mogłyby być przy otwarciu tej paczki. To one płakały, że tak 
piękne rzeczy! (01/11)

• To można było widzieć – tam też są takie rzeczy, a przecież 
oni [Niemcy – M.P.] też mieli bardzo ciężki okres po woj-
nie. A mieli tak piękne rzeczy, bo myśleli o ludziach. A tu? 
Wszystko jedno! (01/11)

• Wszystko trzeba było wystać, jak się chciało cokolwiek mieć. 
Potem, jak zaczęli ludzie trochę wyjeżdżać, to widzieli... Tego 
nie da się ukryć przed ludźmi, że to nie jest aż tak. Niemcy 
mieli bardzo źle, ale szybko się pozbierali, a  ludzie szybko 
doszli do siebie po tych stratach i nie mogli narzekać. Dba-
no o to, żeby ludzie mieli to, co potrzebowali, a tutaj – nie. 
(01/11)

10  Na marginesie trzeba nadmienić, że w ogóle jeśli mowa o temacie sytuacji 
materialnej, pozyskiwania towarów itd., to zdecydowanie najwięcej do powie-
dzenia miały badane kobiety. Uzasadnienie tej tendencji jest proste – to one  
w  większości wypadków zajmowały się problemem utrzymania gospodarstwa 
domowego i wyżywienia, podczas gdy sferą zdominowaną przez mężczyzn była 
ta związana z pracą. 
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• Jak myśmy pierwszy raz byli na Zachodzie, to dla nas to był 
raj, można by powiedzieć. Tam było wszystko. I to nie, że 
trzeba było stać w kolejkach. No, ale musieliśmy wrócić do 
rzeczywistości – tu był nasz dom, nasze dzieci. Musieliśmy 
się z tym pogodzić. (03/11)

Najważniejszym w  opinii badanych słowem-pojęciem, które 
zdominowało ich rzeczywistość w tamtych czasach, była „kolejka”. 
Konieczność stania w kolejkach za towarem, którego zwykle było 
za mało lub był reglamentowany, wyznaczała nie tylko pewne ramy 
dla każdego dnia (którego harmonogram dopasowywano do stania 
w kolejce), ale określała również – choć wydaje się to współcześnie 
niemożliwe – wiele relacji międzyludzkich (np. narodziny funkcji 
stacza) i doprowadziła do wykształcenia się w ludziach swoistych 
nawyków i zwyczajów. Widać to wyraźnie w sposobie mówienia 
o kolejkach, także w samym języku.

• To był, ogólnie rzecz biorąc, bardzo ciężki okres. Puste półki 
w sklepach, przede wszystkim kilometrowe kolejki za wszyst-
kim, zwłaszcza za używkami – za kawą, za słodyczami, za 
cytrusami. A zwłaszcza w takim okresie przedświątecznym, 
wszystkie kobiety leciały do sklepu, żeby dostać coś, bo po 
pracy nic już się nie dostało. (01/11)

• I masło trzeba było wystać. (01/11)
• To był okres kolejkowy. Trzeba było odstać swoje. (01/11)
• Nawet się z tamtych czasów wziął wyraz taki: „stacz”. Bo 

to był taki człowiek, który nie miał pracy, albo był rencistą 
i jemu się dawało coś pieniędzy, i on stał. Potrafił stać całą 
noc, aż do czasu przyjścia towaru. Ale to chodziło o takie 
poważniejsze rzeczy, zwłaszcza meble – to były kolejki nieraz 
i tygodniowe. (01/11)

• Kolejki. Kilometrowe kolejki, za wszystkim, nawet za choin-
ką. Nie wiem, dlaczego. To było chyba najgorsze. Bo człowiek 
by się musiał czasem rozerwać, żeby być i tu, i tam, a jak nie, 
to na drugi dzień znowu. O tyle tylko, że w pracy dość to 
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tak tolerowali, dyrekcja, bo wiedzieli, że inaczej te kobiety 
musiałyby nie jeść, jakby nie poszły. (01/11)

• Szalone kolejki były. Stało się pół dnia. (02/11)
• Szło się, kolejkę jakąś zrobić. Żona chodziła z dziećmi, na 

sankach itd. (08/11)
• A za benzyną ile się stało przecież! Z kanistrami się jeździło. 

(08/11)
Tematem „towarzyszącym” kolejkom była kwestia kartek na to-

wary. Co ciekawe, informatorzy nigdy nie byli sobie w stanie przy-
pomnieć żadnych dat czy nawet długości trwania okresu, w którym 
owe kartki stosowano. Można przypuszczać, że wiele osób automa-
tycznie łączyło w swoich wspomnieniach kartki z kolejkami, stąd 
datowanie traci jakiekolwiek znaczenie.

• Kartki, to było dosyć długo, ale nie pamiętam [kiedy – M.P.]. 
Były kartki na mięso – to były właśnie największe kolejki. 
Kobiety od 4.00 rano stały. Jak doszły na miejsce to dosta-
wały jakieś ochłapy, których bardzo jeść nie szło. Straszne to 
było! Mnie tam nigdy specjalnie na mięsie nie zależało, no 
ale jednak – coś trzeba było jeść. A czasem naprawdę ochłapy 
dawali. (01/11)

• Były kolejki, potem te kartki przyszły, to musieliśmy iść do 
rzeźnika wieczorem, żeby coś dostać, to od rana się czekało. 
(02/11)

• Tak żeśmy ciułali. Na kartki było wszystko. I wódka, i papie-
rosy. Wyposażenie domu nie było na kartki, ale trzeba było 
przepłacać. (02/11)

• Przez jakiś moment były te kartki, bo tego towaru było mało, 
więc było racjonowane. To było nawet dobre, bo każdy dostał 
to, co mu się należało. Takie anomalia były troszkę w tym. 
(03/11)

• Kolejki i kartki ja pamiętam o tyle, że przeważnie u rzeźni-
ków było. Matka jak stanęła w kolejce dnia poprzedniego, 
wieczorem, to mnie o 1.00 wybudziła i od tej 1.00 do rana 
ja stałem w tej kolejce. Bo potem towaru brakło. Choć tam 



248 Marta paSzKo

stało 30–40, to ostatniej 20 nie było co sprzedawać. Nawieźli 
tak mało. A kartki? Kartki były, ale nie było towaru do tych 
kartek, pokrycia takiego. (07/11)

• Na kopalni jak pracowałem, na „Boryni”, to buty były na 
kartki, czeskie kozaczki. Każdy numer i sztuka się liczyło. 
Była kartka i co było, trzeba było wziąć, bo innych się nie 
dostało. Była kartka na sezon, czy na rok. (08/11)

Interesującym wątkiem we wspomnieniach dotyczących prób 
pozyskania towarów jest motyw załatwiania ich „po znajomości” lub 
„kombinowania”, itd. W wywiadach na różne sposoby opowiadano 
o wymianie towarów za towar, czy często półlegalnych metodach 
omijania całego systemu kolejek i reglamentacji. Jest to szczególnie 
warte uwagi zagadnienie, gdyż kryje w sobie mniej oczywiste znacze-
nia. Widzimy więc, jak w tamtych okolicznościach wiele zachowań, 
które dziś uznane byłyby za karygodne, jak np. wynoszenie dóbr 
z miejsc pracy, spotykało się może niekoniecznie z aprobatą, ale 
przynajmniej ze zrozumieniem. Co więcej, różne perypetie związa-
ne ze sposobami „załatwiania” towarów stały się wówczas, i nadal 
są, tematem anegdot, opowiadanych w narracyjnej stylizacji w taki 
sposób, by podkreślić zabawność sytuacji bądź spryt „głównego bo-
hatera”, wkraczając tym samym w obręb zainteresowania folklory-
stów. Jednocześnie historie te uświadamiają konkretne, praktyczne 
problemy, z jakimi zmagać się musieli w życiu codziennym ówcześni 
rybniczanie (i zapewne nie tylko oni).

• Były warunki takie. Towaru nie było za dużo, rzeczy się do-
stawało po znajomości, jak coś takiego atrakcyjnego było. 
(03/11)

• Sklepy były zaopatrzone o tyle, o  ile. Kierownik każdego 
sklepu się musiał starać o towar, wyjeżdżać bliżej lub dalej, 
gdzie ten towar był i hurtownie. (03/11)

• [Najgorsze były – M.P.] zakupy. Na przykład podobałby mi 
się jakiś ładny dywan. To musiałam chodzić i szukać, albo 
dać się zapisać na dywany. Były takie trudności, kolejki... To 



Sceny z życia codziennego w ryBniKu czaSów prl 249

utrudniało. A teraz, jak ma się pieniądze, to można kupić 
wszystko. (03/11)

• [Na zakupy w Peweksie – M.P.] to trzeba było mieć bony, bo 
dolary, to nie wolno było mieć. Jak ktoś chciał coś lepszego 
– wódkę, słodycze, materiały – to trzeba było bony kupić. 
Bony ludzie sprzedawali, np. jak dostali z zagranicy jakieś 
pieniądze, to szli do banku i wymieniali na bony. Bonami 
można było handlować, ale dewizami – nie. To było karalne 
[...]. (03/11)

• Chałupę budowałem 3 lata. Ale z dostępem do jakichś mate-
riałów budowlanych było słabo. Ja miałem, przez te znajomo-
ści z pracy w rzemiośle masę znajomości poza Rybnikiem. [...] 
Cegły jechałem zamówić pod Częstochowę. Na wsiach, tam 
palili cegłę, jesienią czy wiosną. Kupiłem dwie takie domowe 
cegielnie naraz, wagonami to przychodziło. (07/11)

• Ja miałem to szczęście, że pracowałem w tym rzemiośle, a za-
wsze ktoś tam z tych rzemieślników pracował dla jakiejś firmy 
państwowej. Np. jak chodziło o wędliny. Znałem takiego, co 
bielił kotły i u mnie brał te anody. I ja tak mówię: „Ty tak 
bierzesz i bierzesz, a nic nie smarujesz!”. „To słuchej, ja będę 
w Rybniku, daj mi swój adres. Jak ci zadzwonię, że nie ruszaj 
kluką przy studni, to znaczy, że w tym wiadrze nad wodą coś 
jest. Irena zapomniała, wyciąga ze studni woda, a tam pływie 
kiełbasa! (07/11)

Przy okazji opowiadań dotyczących nielegalnego pozyskiwania 
towarów, w narracjach wspomnieniowych pojawiła się kolejna aneg-
dota, która w czasie swojego powstania funkcjonowała prawdopo-
dobnie jako legenda miejska, podobnie jak opisywana już wcześniej 
historia o „imperialistycznej” stonce. Dotyczy ona domniemanego 
dodawania papieru toaletowego do pasztetowej, przez co pozostałe 
mięso można było wymienić/sprzedać poza oficjalnym obiegiem 
towarów. Historia spełnia większość kryteriów legendy: nieznana 
proweniencja, nieweryfikowalność, skandalizujący charakter, prze-
znaczona dla kolektywu (osób jedzących pasztetową). 
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• Nakryli w Raciborzu, w rzeźnictwie gdzieś tam, że w pasz-
tetowej papier toaletowy mielili. Odkryli to, bo na jakimś 
przyjęciu partyjnym smarują, a tu cholera nic. Papier roz-
miękczony i przemielony! (07/11)

• Papier toaletowy był, ale też na kartki. A potem w Raciborzu 
była afera, w tamtym rejonie, że papier toaletowy do paszte-
towej wkładali. (08/11)

Wracając do głównego tematu – badane osoby podkreślały pod-
czas rozmowy, że pomimo potężnych trudności w zdobywaniu pod-
stawowych środków życiowych, system dystrybucji i reglamentacji 
był na tyle „dziurawy”, że możliwe było uzyskanie przynajmniej 
pewnego minimum.

• Szukaliśmy wciąż towaru, ale nikt nie głodował z nas. Każdy 
miał to, co chciał. Znajomości i różne metody były. Ja ci dam 
to, ty mi daj to. Jeden drugiemu pomagał, jak mógł. (04/11)

• Braki towarowe były ogromne. Brak było wszystkiego, pod-
stawowych towarów spożywczych. Ale zawsze żeśmy jakimiś 
drogami do tego dochodzili, żeby rodzina miała. (04/11)

• Jak wtedy było? Wszystko było zdobywane, jak miało się 
znajomych, to miało się co jeść. A jak się pracowało jeszcze 
w jakimś odpowiednim zakładzie, to nie było tak źle. Gorzej 
było na początku, po 1945 roku. [...] Ale się przeżyło. (05/11)

• To były cyrki wtedy! Kto miał znajomości, ten dostał. Byłam 
w tym czasie w ciąży, z kolejnymi dziećmi, a  takie osoby 
miały jakieś przywileje poza kolejką. No kombinowało się, 
za kawą nieszczęsną się tyle stało... Pamiętam, bo dzieci były 
małe wtedy, że były i buty na kartki. [...] Jakoś tak... głodu 
w domu nie było, ale było ciężko. (06/11)

Pomimo częstego obracania całego problemu kolejek, kartek 
i kombinowania w żart, informatorzy jednak ostatecznie przyzna-
wali, że okres PRL bezwzględnie naznaczony był w ich pamięci 
ciągłą troską o zaspokojenie bazowych potrzeb życiowych swoich 
i rodziny, co skłaniało ludzi do podejmowania różnych działań – od 
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wspomnianych kradzieży z miejsc pracy począwszy, na rozpoczęciu 
studiów skończywszy. 

• Mnie się kojarzy [czas PRL w Rybniku – M.P.] z kolejkami, 
pustymi półkami, z ciągłą troską – uda mi się na święta kupić 
coś, coś tym dzieciom do jedzenia, jakieś słodycze? To była 
ciągła troska. (01/11)

• Z pieniędzmi było ciężko, ale tak jak dzisiaj – byli tacy, co 
mieli i tacy, co nie mieli. (02/11)

• Jaka była bieda? Ja miałem mleko do odkażania organizmu. 
Każdy, kto pracował w emalii, musiał pić mleko. Ja musiałem 
walczyć, żeby mleka do domu nie brać. Ktoś mi doradził: 
wylewaj to! Ale, chłopie, jak ona to do domu bierze, to dla 
dzieci, ona tego nie biere dla świń. (04/11)

• Patrząc na to tło społeczne, to ludziom szło bardzo źle wtedy. 
(04/11)

• Troje dzieci mieć, a 2200 zł przy tym. ¼ poszła na mieszkanie 
[...], 1500 zł zostało, przez 5 – to miał 300 zł na głowę. [...] 
Było bardzo ciężko. (04/11) 

• Czy mnie było kształcenie potrzebne? [...] Człowiek musiał 
koniec z końcem wiązać. (04/11)

Stan wojenny
Jak wspomniano na początku, osoby objęte badaniem podczas 

wywiadów poniekąd automatycznie podejmowały się opowiadania 
o okresie stanu wojennego osobno, w oderwaniu od pozostałych 
wspomnień, nadając temu momentowi w historii dość wyraźne 
granice. Choć – co trzeba zaznaczyć – niektórzy informatorzy nie 
pamiętali dat rozpoczęcia i końca stanu wojennego. W każdym razie 
wydaje się wskazane rozpatrzenie ich uwag również jako odrębnej 
całości.

Generalne tendencje we wspominaniu stanu wojennego były 
dwie. W pierwszej rozmówcy podkreślali poczucie zagrożenia, nie-
pokoju związanego z nową sytuacją, co najczęściej wiązało się z jej 
krytyką. Eksponowano niewygody związane z  jeszcze silniejszym 
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niż do tamtej pory ograniczaniem wolności – godziną policyjną, 
zatrzymaniami, legitymowaniem, itd. 

• [Ludzie – M.P.] bali się! Bali się, że ich zamkną! (02/11)
• W stanie wojennym ja nie byłem w Rybniku, byłem w Żo-

rach. Było to pieroństwo. Był taki komisarz – i co by nie 
ruszyć, to już komisarz nad tobą siedział. Byłem tam kie-
rownikiem ekonomicznym, to co chwilę – co, jak, itd. Brak 
tej wolności, generalnie tak. Trzeba się było wtedy bać. Mia-
łem wtedy sześćdziesiąt parę lat, to myślę sobie, że nie będę 
podskakiwać, bo zaraz ida na emerytura, nie? Po co mi to 
potrzebne! (04/11)

• Takie to były czasy [stan wojenny – M.P.]. One mi się nie po-
dobały – wspomnienia mam raczej przykre. Te kontrolowa-
nia, koło kina czy na rynku. Stale legitymowali, jak złodzieja. 
[...] A na kopalni – wszechwładnie działający komisarz. To 
był, pieronie, pan życia i śmierci. (04/11)

• Też żeśmy się dostosowali, ale [stan wojenny – M.P.] nie był 
słuszny. Bez tego stanu wojennego Polacy też by się przy-
stosowali. To nie było konieczne, to było wielkie upokorze-
nie – robić z nami coś takiego. Szczególnie ten nasz teren, 
gdzie jesteśmy wiecznie narażeni na takie… tu jedna strona, 
tu druga strona. A Polak, pomimo niektórych wypowiedzi, 
potrafi się zdyscyplinować. I na pewno nie byłoby tego. Ale 
przez to wszystko doszło szybciej w 1989 roku do tej zmiany. 
Gdyby by tego nie było, to nie wiadomo, ile ludzi by jeszcze 
siedzieć poszło [...]. Godzina policyjna, nie wolno nam było 
wychodzić i wyjeżdżać, a tak… Każdy się musiał dostosować. 
(05/11)

• Moja mama chciała taniej świnię kupić, gdzieś jej tam dali 
cynk, że we wsi na kieleckie jak się jedzie, gdzieś będzie tanio. 
Kupiła tą świnię, na dworcu im to pozbierała milicja czy ktoś, 
a za jakiś miesiąc była sądzona zaocznie, że jeszcze 500 zł 
dopłacić musiała, za nielegalny handel, tak to potraktowali. 
(07/11) 
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Druga tendencja we wspomnieniach o stanie wojennym opiera 
się na twierdzeniach, że stan wojenny nie przyniósł większych zmian, 
przynajmniej nie na terenie Śląska, a wyłącznie opanował niewygod-
ną dla wszystkich sytuację. Co więcej – chociaż odczuwano pewien 
niepokój związany z tą specyficzną sytuacją, wywołany on był raczej 
przez jej „inność” niż lęk przed tym, co po niej nastąpi.

• Dla mnie osobiście [stan wojenny – M.P.] był to okres, że ja 
nie musiałam się bać, jak córka wychodziła po 4.00 do pracy. 
Nie bałam się absolutnie, bo byłam pewna, że po drodze są 
patrole, kontrola bez przerwy, albo piesze, albo samocho-
dowe. Można było iść o każdej porze dnia i nocy. Tzn. nie 
tak, bo to było zabronione chodzić w nocy, ale jak ktoś miał 
z pracy zaświadczenie. I to było o tyle, że był spokój. [...] 
Czy ja wiem, ludzie chyba nie odczuli za bardzo, że jest stan 
wojenny. (01/11)

• Gabrysia [córka – M.P.] pojechała do kolegi za Żory. Z huty 
przyszło dwóch panów z działu kadr, bo jej potrzebowali – 
ona do ZMS-u należała. Powiedziałam co i jak, no i straszne 
z tego były kłopoty! No ale potem, jak przyjechała, to się 
do nich zgłosiła. Ja nie miałam kłopotów, bo nigdzie nie 
jeździłam. (02/11)

• Wypowiedzenie się o tym [stanie wojennym – M.P.], to jest 
trudno, ale mnie się wydaje, że to była bardzo dobra decy-
zja. Bo nie wiadomo, co by się działo, jakby tego nie było. 
Chodziły takie różne pogłoski... Nie można tego tak ocenić, 
jako szary człowiek – „góra” może to lepiej ocenić. Do 22.00 
można było chodzić, potem już nie. Chodziła ta milicja, żeby 
się grupki nie tworzyły, żeby tam coś nie szemrać. Mnie się 
wydaje, że to była dobra decyzja . Bo nie wiadomo, co by się 
było stało. (03/11)

• Ja się dowiedziałem o stanie wojennym jak szedłem rano do 
kościoła. Śnieg, mróz i się wkrótce zaczęło: czołgi, koksiaki 
na ulicach. Jako tako na tok pracy to nie miało wpływu. To 
było raczej takie wizualne postraszenie społeczeństwa, poka-
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zanie siły – te czołgi, wojsko, godzina policyjna. Ale w pracy 
było tak jak zwykle, w sklepach też. Tylko że wisiał nad nami 
ten bat, że „spróbujcie tylko czegoś!”. Ale ludzie się nie bali 
jakoś... (08/11)

Podsumowanie: krytyka i tęsknota
Charakterystyczną cechą narracji wspomnieniowej w przepro-

wadzonym badaniu była „odruchowa” skłonność informatorów do 
wyrażania opinii, którymi próbowali podsumować to, co powie-
dzieli, a także ogólnie sam omawiany okres w historii Polski. Bardzo 
często ocena czasów PRL odbywała się na podstawie porównań do 
czasów współczesnych.

• To był rzeczywiście okres bardzo trudny taki... Połączony ze 
strachem o wszystko. (01/11)

• Mnie się kojarzy [czas PRL w Rybniku – M.P.] z kolejkami, 
pustymi półkami, z ciągłą troską – uda mi się na święta kupić 
coś, coś tym dzieciom do jedzenia, jakieś słodycze? To była 
ciągła troska. (01/11)

• Teraz jest lepiej, to były ciężkie czasy. Teraz jest wszystkiego 
dosyć. (02/11)

• Było to przeżycie, nie były to łatwe czasy. Ale domek stoi. Ale 
nie było lekko. (02/11)

Kluczowa w przypadku najczęściej negatywnych podsumowań 
i krytyki minionej epoki, była dla badanych opisywana już ciężka 
sytuacja materialna, jak również ogólne poczucie beznadziejności 
i zawodu, jakie odczuwało pokolenie liczące na lepszą przyszłość po 
przeżytej II wojnie światowej. Wspominając więc czasy PRL z per-
spektywy (uznawanych za lepsze) lat współczesnych, informatorzy 
mówili z autentycznym żalem o straconych latach. 

• Do zachodnich [państw – M.P.] też się dostawało ten pasz-
port i się wtedy widziało tę różnicę, jak tam wyglądało, a jak 
tu. Że to były lata stracone po prostu dla ludzi – nie do 
nadrobienia. (01/11)
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• [To były lata – M.P.] stracone, bo nie było tak, żeby człowiek 
widział jakąś przyszłość, nie było. Człowiek nie miał żadnej 
takiej radości za bardzo. Bo radość bierze się z różnych rzeczy 
– idziesz po sklepach, to ci się podoba i tamto, cieszysz się 
z tego. A wtedy nie było się z czego cieszyć, bo nic nie było. 
Były pustki. (01/11)

• To był czas niczego. Dużo było zniszczenia, pokradzione. Lu-
dzie byli biedni, nie było żywności. Trzeba było wykreślić taki 
okres z życia, że go nie było. Ale on był. I trudny był! (03/11)

• U nas było tak, że nam nasz ojciec powiedział: „Żadnych 
notatek. Nie zaśmiecajcie sobie tamtymi czasami mózgu”. 
Taka była u nas dewiza. A ja mam to do siebie, jeśli chodzi 
o moją osobę, że nigdy nie trzymam urazy do kogoś – raczej 
się zabeczę, popłaczę sobie, ale nie myślę o tym. Było dużo 
niesprawiedliwości, było. Szczególnie dla tych ludzi, którzy 
kiedyś coś mieli. (05/11)

• I do czego ta komuna doprowadziła? Do beznadziejności! 
Mało to, że walczyła z wiarą, ale gospodarkę wykończyła! Tyle 
pożyczek, co to Gierek nabrał i teraz to się automatycznie 
powiększa. (07/11)

• Myśmy się w złym okresie narodzili. Najpierw wojna, potem 
po wojnie, okupacja... w złym czasie. (04/11)

• To były trudne czasy. Starsze pokolenie nie mogło się z tym 
pogodzić – to, które przeżyło czas przedwojenny. Potem była 
wojna, to było całkiem inaczej, a potem po wojnie znowu 
całkiem inaczej. Taki był zastój i taka presja – człowiek się 
bał powiedzieć przed drugim coś, żeby nie było jakiegoś nie-
porozumienia i sankcji z tego. (03/11)

Najbardziej krytykowaną przez rozmówców cechą życia w okresie 
PRL – obok kryzysu materialnego – był brak wolności. Podkreślali, 
że człowiek funkcjonował wówczas w stanie ciągłego napięcia i nie-
pewności, gdyż nie mógł ufać ani władzom własnego państwa, ani 
też (po części) współobywatelom. 
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• Człowiek poczuł ulgę, że coś się zmienia. To był taki reżim, 
że każdy był twardo trzymany. Każdy był żołnierzem na po-
sterunku, tak bym to powiedziała. Każdy tak robił swoje, 
pomruczał po cichu, ale dalej robił swoje. A potem, jak ta 
odwilż przyszła, to każdy odetchnął, że będzie lepiej, że będzie 
lżej. (03/11)

• Były to czasy nacisku, jakiegoś wrednego podchodzenia do 
ludzi, szykanowania. (04/11)

• Co było złe? Brak wolności. Myśmy mieli różne ulotki – 
jeden drugiemu przyniósł tam coś, napisane na Zachodzie. 
Słuchanie radia „Wolna Europa” – to był chleb powszedni. 
Każdy się bał – żeby mnie kto nie podsłuchał. (04/11)

Prawie wszyscy badani twierdzili, że absolutnie nie chcieliby po-
wrotu do tej minionej epoki. Nie oznacza to jednak, że nie wyrażali 
tęsknoty za pewnymi aspektami tamtego życia. Trudno oczywiście 
jednoznacznie określić, w jakim stopniu jest to faktyczne poczucie 
braku pewnych wartości, a w jakim idealizowanie czasów swojej 
młodości. 

Tak czy tak, niektórzy informatorzy skupili się w swym senty-
mencie na utraconych korzyściach, co wydaje się paradoksalne, 
biorąc pod uwagę, że zwykle nie mieli wątpliwości, iż był to trud-
ny okres w historii. Nie chodzi w tym przypadku jednak o stricte 
materialne zyski, a pewną stratę wynikającą ze zmiany systemu na 
kapitalistyczny, w którym wykształcenie, praca, pieniądz, a nawet 
skuteczna opieka lekarska są ze sobą ściśle powiązane i ich „przy-
dział” nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną. 

• Opieka lekarska była, jak się pracowało, bez porównania 
jak teraz. [...] Robota była, każdy te 2000 dostał, a tak to... 
(01/11)

• Ja nie będę chwalił tego systemu, bo on był okrutny i wiele 
krzywdy zrobił, mnie też. Ale to co chciałem, zawsze musia-
łem dostać. W kolejce, przez zapisy, ale dostałem. A teraz na 
operację zaćmy muszę do 2014 czekać – powiedziałem pani 
doktor, że ja do tego roku nie będę żył. (04/11)
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• Ludzie się może czuli lepiej, bo były związki zawodowe, miały 
te swoje wczasy kopalnie, czy inne zakłady pracy. No a te-
raz musi sobie każdy sam zapłacić za wakacje. Ale nie było 
wtedy możliwości wyjazdu za granicę – trzeba było mieć ze-
zwolenie, paszport, trzeba się było tłumaczyć, jak się jeden 
dzień przeciągnęło. To były takie czasy... jak dla których, 
bym powiedziała. Jednym to się podobało, innym się to nie 
podobało. (03/11)

• Mieliśmy wszyscy „g”, ale wszyscy. A dzisiaj: miliony pan 
prezes, a robotnik 1300 zł. To mi się nie podoba. Byliśmy 
nauczeni demokracji na tej zasadzie, że mieliśmy wszyscy 
nic – ale wszyscy. (04/11)

• Za komuny było to, że oprócz polityki ten biedny naród 
nie był tak przybity, jak dzisiaj niektórzy są. Dzisiaj jest za 
dużo biedy! [...] Dziś każdy pracodawca to jest pan! Powiem 
szczerze – gdyby nie ta cholerna komuna, gdyby ta demo-
kracja była inna, to by było może dobrze, tym średniakom 
i biedniejszym. (07/11)

• Możliwość pracy, to było ważne. Mnie na studiach powie-
dział jeden z profesorów – zawsze pracujcie tam, gdzie są ko-
miny, bo kominów nie będą burzyć. Ha ha, głupota! A teraz, 
jak znikają! (04/11)

• Ale nie odczułem, żeby to były stracone lata. Do szkoły cho-
dziłem, handlówkę skończyłem, robota była, wojsko przysze-
dłem, a moja posada na mnie czekała. (07/11)

Jak zwracały na to uwagę osoby badane, wraz z przekształce-
niem się ustroju przyszły kolejne zmiany: zmiana struktury spo-
łecznej i rodzinnej, rozwój techniczny (postęp cywilizacyjny) itd. 
I choć wiele z nich zdecydowanie ułatwia życie i funkcjonowanie 
we współczesnym świecie, to informatorzy sądzą, że doprowadziły 
do spustoszenia w innych obszarach życia czy odarcia ich z war-
tości. Jedną z takich „pokrzywdzonych” dziś sfer życia miałby być 
obszar kontaktów międzyludzkich, co według badanych objawia się 
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w zaniku życzliwości, koleżeństwa i coraz trudniejszych warunkach 
wychowywania dzieci. 

• Mnie się wydaje, że teraz jest więcej [polityki – M.P.], bo 
wcześniej tych telewizorów nie było, tylko to radio, a to też 
nie każdy mioł, no to... (02/11)

• Ale ludzie byli tacy życzliwsi, chcieli pomóc jeden drugiemu, 
jak widzieli, że ktoś jest w potrzebie. Teraz tego właściwie nie 
ma, bo każdy dba o swój majątek, wygląd, swoje zapotrze-
bowania. (03/11)

• Mnie się wydaje, że teraz jest ciężej te dzieci wychować. Te-
lewizja, więcej swobody, jakoś nie ma tych więzi rodzinnych. 
Na przykład nasza rodzina, my się bardzo trzymaliśmy razem, 
czy święta, czy urodziny. Nie wiem, czy to chodziło o ten brak 
wygód czy dobrobytu... Rodziny się trzymały więcej razem. 
Może chodziło o te braki? (03/11)

• [Lepsze było – M.P.] współżycie między ludźmi. To chyba 
zrobiła ta bieda. Nie było tyle atrakcji, co teraz jest. Teraz 
każdy chce wyjechać za granicę, pakuje manatki, samolot 
i leci. Jak w tamtym czasie ktoś chciał gdzieś jechać to musiał 
napisać podanie, poczekać na paszport, mieć zaproszenie. 
A to bardziej cementowało ludzi, że oni się spotykali w do-
mach, u siebie. (03/11)

• Nie [tęsknię – M.P.]. Mi brakuje tylko tych ludzi, co tak czę-
sto przychodzili, że się tyle spotykało, że było tak rodzinnie 
[...]. Dobrobyt zmienia ludzi. (03/11)

• Było więcej takiego koleżeństwa. [Teraz – M.P.] społeczeń-
stwo jest ogromnie podzielone, a to jest źle. (04/11)

• Dzieci nie chowało się tak ciężko [jak dziś – M.P.], bo nie 
było tyle pokus. [...] To wszystko jest zależne od rodziny. 
(05/11)

• Nawet nie powiem, że ludzie są dzisiaj lepsi. Tak jak wtedy 
było dużo zazdrości, bo jak ktoś sobie potrafił w miarę radzić, 
to ludzie zazdrościli. Dzisiaj jest to samo. Tylko że dzisiaj 
młodzież jest inna. Myśmy byli tak nauczeni, że trzeba się 
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liczyć z drugim człowiekiem. Dzisiaj, jak to ktoś wyniósł 
z rodziny to tak, też ma takie coś w sobie. Ale jeżeli nie, to 
myśli tylko o sobie, robi się takich sobków. Tu są też takie 
sprzeczności, ale trudno, my tego nie zmienimy – chodzi 
o szkołę. Jakby szkoła miała większe możliwości. (05/11)

• Według mnie życie wtedy było bardziej wesołe, takie jakieś 
bardziej towarzyskie. Ludzie nie gonili za pieniądzem, tylko 
się spotykali. (06/11)

• Życie towarzyskie i stosunki międzyludzkie były [lepsze – 
M.P.]. [...] Młodzież nie potrzebowała pieniędzy czy sprzętu, 
żeby się spotkać i pobawić. [...] Tego mi w tej chwili brakuje. 
(06/11)

• Nie było takiego szybkiego rozwoju cywilizacyjnego wtedy. 
Ale czy to jest dobre teraz? Wtedy było biedniej, ale weselej, 
ciekawiej jakoś tak. Ludzie się bardziej wspierali, bardziej 
odwiedzali. (06/11)

Kolejną sferą życia, według informatorów zubożoną na skutek 
zmiany priorytetów, jaka nastąpiła po przemianach ustrojowych, jest 
stosunek ludzi do ojczyzny. Co ciekawe, w wywiadach patriotyzm 
łączony jest najczęściej z pracą i zakładem pracy. Stąd symboliczny 
np. w przypadku Silesii jest jej upadek, równoznaczny z upadkiem 
idei pracy dla Ojczyzny czy też małej ojczyzny. 

• Mam ogromny żal, że Silesia znikła. Ale podpowiadam, że 
gdyby ci ludzie, przedwojenni, którzy nie mieli w pierwszym 
okresie szkół skończonych, gdyby rządzili teraz, oni by do 
tego nie doprowadzili. To byli świadomi ludzie, którzy chcie-
li coś dla tego kraju zrobić. [...] Może nie gadam zgodnie 
z duchem czasu, ale związki zawodowe miały za dużo do 
gadania. Oni też są powodem tego, co się stało. Jak ja prze-
jeżdżam obok Silesii, to mnie za serce łapie. Tam człowiek 
oddał wszystko, a teraz? Klops! (04/11)

• Ja zawsze się cieszyłem, jak coś nowego powstawało. Pracowa-
liśmy z przekonania, że robimy to dla kraju. Był taki trend. 
Robimy to dla nas, dla Polski. (04/11)
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• Ludzie byli bardziej patriotami wtedy. To przez szkołę i rodzi-
nę samą. Dzisiaj nie ma świętości, choć jeszcze raz zaznaczam, 
że to zależy od rodziny. (05/11)

O języku w narracji wspomnieniowej
Odrębną kwestią, nierozłączną jednak, jeśli przychodzi nam mó-

wić o formach wspomnieniowych, jest sprawa samego języka, jaki 
wykorzystywany był w tychże narracjach. Postmodernizm w huma-
nistyce nauczył nas, że podobnie jak nie ma tekstów obiektywnych, 
także w historii, tak i sam język tekstów – dobór słów, przypisywane 
im znaczenia – jest kontekstowy i zmienny, mówiący nam często 
równie wiele, co sama treść tekstu. Stąd warto mu się przyjrzeć bliżej.

Z podobnego założenia wyszli B. Magierowa i A. Kroh, którzy 
w numerze „Kontekstów” z 2010 roku opublikowali specyficzny 
leksykon, obejmujący „zjawiska językowe ilustrujące codzienną tro-
skę mieszkańców miast o sprawy materialne”, a więc należące do 
potocznego języka Polaków w okresie trwania PRL. Źródła wywo-
łane na potrzeby niniejszego tekstu, ze względu na wykorzystanie 
metody badań jakościowych, nie są wystarczającą bazą, aby móc iść 
w ślady B. Magierowej i A. Kroha, tworząc leksykon najczęściej po-
wtarzających się zwrotów i wyrażeń w języku mieszkańców Rybnika. 
Konieczne byłoby przeprowadzenie większej liczby wywiadów, aby 
móc dokładnie prześledzić, czy występowanie niektórych zjawisk 
językowych jest autentyczną, stałą tendencją, opisującą interesujący 
nas czas, czy też ma charakter przypadkowy. 

Mimo to, mając pełną świadomość niedoskonałości tego typu 
zestawienia, warto spojrzeć na język badanych i wymienić te sformu-
łowania/słowa, które pojawiają się w większości wywiadów. Obser-
wacje mogą się okazać pomocne w wypadku ewentualnych dalszych 
badań na ten temat. Jednocześnie wyróżnione określenia i wyrazy 
skonfrontowane zostały z tymi, które występują we wspomnianym 
tekście Kroha i Magierowej w „Kontekstach”. Wskazują bowiem na 
szerszą tendencję językową. Należy jednak przypomnieć, że podczas 
gdy niniejszy tekst obejmuje analizę narracji wspomnieniowych, 
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a więc powstających współcześnie na temat czasów PRL-u, minilek-
sykon z „Kontekstów” opierał się na źródłach pochodzących z tam-
tego okresu. Dlatego ważniejsze dla nas będą nie rozbieżności, gdyż 
są w pewien sposób oczywiste, a raczej podobieństwa, sugerujące 
trwałość niektórych zjawisk.

• Takie czasy! (ewentualnie inne, podobne określenia: ciężkie 
czasy / trudne czasy)

Sformułowanie powtarzane jako rodzaj „przerywnika” w wypo-
wiedzi lub zdania podsumowującego, mającego raczej charakter 
retorycznej formułki niż wyrażające faktyczne emocje – rozmówcy 
wypowiadali je wielokrotnie w trakcie wywiadu, najczęściej w kon-
tekście opowieści o trudnościach życiowych w interesującym nas 
okresie.

• Stać – odstać/wystać
Czasowniki wymienione także w leksykonie Kroha i Magiero-

wej. Odnoszą się do popularnej czynności ustawiania się i czekania 
w kolejce w celu zakupienia towaru. Oczywistość i „zwyczajność” 
tych słów jest pozorna – sposób ich używania w kontekście peerelow-
skich sklepów wskazuje, że „stanie w kolejce” nie było tylko czymś 
poprzedzającym zakup (jak jest rozumiane współcześnie), ale raczej 
najważniejszym elementem pozyskania towaru, jego podstawowym 
warunkiem. 

• Stacz
Nazwa pojawiająca się w zestawieniu opublikowanym w „Kon-

tekstach”. Odnosi się bezpośrednio do jedynej w swoim rodzaju 
„profesji”, której istnienie powołała właśnie nadrzędna rola kolejek 
w ówczesnej codzienności ludzi. Była to osoba (jak wyjaśnia jedna 
z moich badanych, w cytacie przytoczonym wcześniej w tekście), 
która odpłatnie zajmowała i trzymała miejsce w kolejce do sklepu. 
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• Atrakcyjny towar
Określenie wyróżnione w tekście Kroha i Magierowej, które tłu-

maczą jako „potrzebny towar, ale szybko wykupywany”11. Z kontek-
stu, w jakim używano je w wywiadach, można wnosić, że rozumiano 
przez to również towary pojawiające się wyłącznie sezonowo, np. 
w okresie świątecznym.

• Kolejki 
Kluczowe słowo, również we wspominanym leksykonie. Najważ-

niejszy jest sposób łączenia go z innymi określeniami, np. „stanie 
w kolejce”, „straszne kolejki”, „tasiemcowe kolejki”, „kilometrowe 
kolejki” itd. 

• Osoby uprzywilejowane
U Kroha i Magierowej przymiotnik „uprzywilejowany” pojawia 

się w połączeniu ze słowem „kolejka”, dotyczy jednak tego same-
go zagadnienia, co w wypowiedziach osób badanych – możliwości 
pozyskania towaru poza główną kolejką lub towarów nie udostęp-
nionych powszechnie. Oznaczało to zarówno członków partii czy 
„mających znajomości”, ale także kobiet z dzieckiem lub w ciąży (co 
zbliża zwrot do współczesnego jego rozumienia). 

• Kartki (np. na mięso)
Kolejne słowo-klucz, również wymienione w leksykonie, odno-

szące się do specyficznej formy reglamentacji żywności w czasach 
PRL. Co ciekawe, w wywiadach „kartki” pojawiają się zawsze przy 
okazji mówienia o „kolejkach” – rozmówcy automatycznie wiążą 
w narracji jedno z drugim, nawet jeśli sami przyznają, że kartki sta-
nowiły pewien epizod w ówczesnych czasach, podczas gdy kolejki 
funkcjonowały właściwie przez cały interesujący nas okres.

• Bony, dolary, dewizy
Słowa wymienione w  leksykonie. W  rozmowach najczęściej 

wspominano je w kontekście nie tyle zakupów (zakupów „pewek-
sowych”), co problemów z władzami, zakazów, itd. 

11  A. K roh, B. Magierowa: Żyć trzeba, czyli jak mieszkańcy miast radzili sobie 
w realiach PRL. „PSL. Konteksty” 2010, nr 291, s. 20.



Sceny z życia codziennego w ryBniKu czaSów prl 263

• Szukanie/zdobywanie/dochodzenie do/kombinowanie
Określenia pojawiające się u Kroha i Magierowej. Kolejny przy-

padek, w którym „zwyczajne” słowa, stosowane również współcze-
śnie, nabierają podwójnego znaczenia, gdy mowa o czasach PRL. 
Wszystkie używane były jako eufemizmy, określające sposoby po-
zyskiwania towarów czy innych korzyści (w tamtym okresie trudno 
dostępnych) w sposób uznawany oficjalnie za naganny czy wręcz 
zakazany. Mowa tu więc zarówno o wymianach towar za towar (czy 
towar za usługę), poza „sklepowym” obiegiem, jak i o kradzieżach 
z zakładu pracy. Korzystano również ze sformułowania „dostać po 
znajomości”, w znaczeniu niezmienionym także i dziś.

• Posmarować
Dowcipne wyrażenie, wyróżnione także w leksykonie (przy czym 

tam pojawia się w związku z potocznymi powiedzeniami). Ściśle 
związane z opisanymi słowami, także używane było jako eufemizm, 
odnoszący się do załatwiania spraw dzięki łapówkom.

• „Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy”
Popularne powiedzenie, stosowane przez informatorów na okre-

ślenie ówczesnej sytuacji na rynku pracy – równego wynagradzania 
wszystkich pracowników, niezależnie od ich zasług czy faktycznego 
zaangażowania. Przytaczane często w formie dowcipnego komenta-
rza, w niektórych przypadkach stanowiło praktycznie wyłączną treść 
wyjaśnienia – rodzaj zdania-klucza, które miało odnieść odbiorcę 
do określonych, rozbudowanych treści.

• Osoby na krzesełkach
Pogardliwy sposób nazywania przez informatorów osoby zajmu-

jące wysokie stanowiska, najczęściej łączące zwierzchnictwo w pracy 
z wpływami w partii.

• Chłopki-roztropki
Kolejny obraźliwy epitet pod adresem osób u władzy czy też 

pełniących funkcje kierownicze z polecenia partii. Znany i używany 
współcześnie, w wywiadach stosowany był jako forma podkreślenia 
poczucia wyższości intelektualnej rozmówców wobec osób, którym 
zmuszeni byli się podporządkować.
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• Święty spokój
Ciekawy zwrot, znany powszechnie i używany także dzisiaj w od-

niesieniu do spraw współczesnych. W przeprowadzonych wywiadach 
pojawia się jednak w bardzo specyficznym kontekście – stosuje się 
go praktycznie każdorazowo, by usprawiedliwić i wyjaśnić swoją 
(lub innych) decyzję o przystąpieniu do partii, a także uleganie nie-
którym nakazom ze strony władz, które uważano za uciążliwe (np. 
uczestnictwo w pochodach).

• Czyn społeczny
Często pojawiająca się w rozmowach nazwa, która – co widać 

wyraźnie ze względu na ciągłe powtarzanie jej w  specyficznym, 
jednolitym kontekście – kryła zdefiniowane treści. Informatorzy 
określali tak zlecane, najczęściej uczniom, nieodpłatne prace „na 
rzecz społeczeństwa”, jak np. sprzątanie parków czy zbieranie stonki 
z pól. Można założyć, że nazwa „czyn społeczny” przejęta została 
z oficjalnej terminologii państwowej. Współcześnie, choć sformu-
łowanie zapewne nadal bywa stosowane, nie posiada z pewnością 
tak jednoznacznych konotacji jak wówczas. 

Na zakończenie
Jak mam nadzieję udało mi się zaprezentować w niniejszym tek-

ście wywoływanie źródeł historycznych przy pomocy metod antro-
pologicznych nie powinno być odbierane jako próba utrudniania 
sobie pracy, a wręcz odwrotnie. Spoglądanie na historię miasta, 
regionu czy państwa przez przypatrywanie się „z bliska” dziejom 
jednostkowym, pozwala nie tylko ożywić nieco nieciekawe narracje 
w tekstach historycznych, ale przede wszystkim pogłębić je o te walo-
ry i aspekty, które przynoszą zrozumienie dla wydarzeń z przeszłości. 

Należy jednak raz jeszcze podkreślić konieczność konfrontacji 
otrzymanych w ten sposób źródeł – zarówno między nimi (chodzi 
o szukanie wspomnianych na początku „punktów styczności” we 
wspomnieniach), jak i pośród innych, „twardych” źródeł historycz-
nych. Narracje wspomnieniowe są bowiem ciekawe pojedynczo, ale 
pouczające tylko w odniesieniu do szerokiego kontekstu. 
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Na koniec warto wyeksponować dodatkowy walor narracji wspo-
mnieniowych, o którym mówi w otwierającym tekst cytacie Klein. 
Podkreśla on bliski i „swojski” charakter pamięci, która wprowa-
dza czynnik ludzki do historii i daje człowiekowi – jako jednost-
ce – poczucie związku z przeszłością. Niczym nowym nie jest zaś 
stwierdzenie, że zakorzenienie nie tylko w miejscu, ale także w czasie 
– dziejach rodziny, regionu, narodu – pozwala odnaleźć nam naszą 
tożsamość. 
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Bogdan Kloch

Udział zakonów w kształtowaniu struktur parafialnych  
biskupstwa wrocławskiego w XIII wieku w świetle ówczesnych 
zapisek źródłowych (przyczynek do badań nad średniowieczną 

siecią parafialną na Śląsku)

Kościół, jako instytucja hierarchiczna, tworząc struktury w po-
staci biskupstw terytorialnych, koncentrował swoją działalność na 
utrwalaniu wśród ludu prawd wiary i obyczaju zgodnego z tradycją 
i nakazami liturgicznymi diecezji oraz wspólnoty powszechnej Ko-
ścioła. Biskupie katedry u podstaw dziejów Kościoła lokalnego były 
najpierwszymi kościołami o uprawnieniach rozumianych jako cura 
animarum1. Stopniowe ogarnięcie obrzędami liturgicznymi – po-
sługą sakramentalną – kolejnych aspektów i wydarzeń z ludzkiego 
życia, przeżywane jako część sacrum, w połączeniu z rozwijającym 
się osadnictwem, a co za tym idzie – wzrostem populacji, wymaga-
ło przekazania niższemu duchowieństwu uprawnień wynikających 
z posługi duszpasterskiej2. Począwszy od restytucji biskupstwa wro-

1 Porównaj starszą literaturę, którą w części omawiam w: B. K loch: Najstar-
sze parafie Górnego Śląska. Średniowieczna organizacja parafialna Górnego Śląska 
w diecezji wrocławskiej. Racibórz 2008, s. 18–20. Obszernie zanalizowane tło 
początków chrystianizacji monarchii pierwszych Piastów w niezwykle wartościo-
wej pracy Dariusza A. Sikorsk iego: Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego. Poznań 2011.
2 Ustawodawstwo soborów laterańskich I. (1123 r.), II. (1139 r.) i III. (1179 r.) 
kładło znaczący nacisk na aspekty przemiany życia wspólnot parafialnych, por.: 
Dokumenty soborów powszechnych. T. 2: (869–1312), Konstantynopol IV, Lateran 
I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne. Oprac. A. Ba-
ron, H. Piet ra s SI. Kraków 2004, s. 117–207. Z  nowszych prac poświęco-
nych genezie organizacji parafialnej na ziemiach piastowskich wymienić należy: 
Z. Kur natowska: Początki organizacji parafialnej polskiego Kościoła. W: Kościół 
w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Materiały z konferencji naukowej Gniezno 
21–24 września 2006 roku. Red. J. Dobosz . Poznań 2009, s. 37–48. Warto 
zwrócić uwagę na dalszą potrzebę badań nad budową sieci kościołów parafial-
nych, co znalazło wyraz w postulacie badawczym zaprezentowanym przez An-
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cławskiego i – sądzić należy – faktycznej organizacji struktur lokal-
nych w połowie XI wieku, problem terytorialnej rozbudowy sieci 
placówek duszpasterskich stał się zapewne jednym z ważniejszych 
elementów jego egzystencji3, tym bardziej, że dawny świat wierzeń 
i obyczajów nie został raz na zawsze pogrzebany przez jednorazowy 
sakrament chrztu całej populacji4. Dawny świat nadal miał swoje 
punkty i przestrzenie ostoi we wczesnopiastowskim świecie. Budowa 
lokalnego Kościoła, aby zmienić ówczesną geografię religijną, wiązała 
się z przekazaniem uprawnień na rzecz lokalnych świątyń – punktów 
koncentrujących zewnętrzne przejawy życia religijnego wspólnot.

Świątynie, budowane począwszy od wrocławskich, sięgających 
jeszcze X wieku, jak i późniejsze w Cieszynie, Głogowie, Legnicy, 
Starym Żaganiu, Strzelinie, Tyńcu nad Ślężą, stanowiły filary obec-
ności Kościoła wrocławskiego w przestrzeni ziem śląskich5. Jednak 

drzeja M. Wyr wę (Kościół w  monarchii piastowskiej – stan i  potrzeby badań. 
Zarys. W: Przemyślidzi i  Piastowie – twórcy i  gospodarze średniowiecznych mo-
narchii. Materiały z  konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku. Red. 
J. Dobosz . Poznań 2006, s. 87).
3 K. Dola : Dzieje Kościoła na Śląsku. Cz. 1: Średniowiecze. W: „Z dziejów kul-
tury chrześcijańskiej na Śląsku, nr 9”, Opole 1996, s. 25–31; J. Mandziuk : Hi-
storia Kościoła katolickiego na Śląsku,. T. 1, Cz. 1: Średniowiecze (do 1302 roku). 
Warszawa 2003, s. 52 i n.
4 Na temat likwidacji form tradycji pogańskiej w dawnej literaturze por. m.in.: 
W. Dziewulsk i: Postępy chrystianizacji i  proces likwidacji pogaństwa w Polsce 
wczesnośredniowiecznej. Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 135–183; o chry-
stianizacji przestrzeni życia wsi por.: S. Byl ina : Chrystianizacja wsi polskiej 
u schyłku średniowiecza. Warszawa 2002, s. 15 i n.; Człowiek, sacrum, środowi-
sko. Miejsca kultu we wcześnym średniowieczu. „Spokania Bytomskie IV”. Red. 
S. Moździoch. Wrocław 2000. O tradycji pogańskiej i jej trwaniu por.: Sacrum 
pogańskie – sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośrednio-
wiecznej Europie Środkowej. Red. K. Bracha, Cz. Hadamik . Warszawa 2010.
5 Na ten temat: Z. Świechowsk i: Architektura romańska w Polsce. Warszawa 
2005; Również zbiór referatów: Początki architektury monumentalnej w Polsce. 
Materiały z  sesji naukowej Gniezno, 20–21 listopada 2003 roku. Oprac. T. Ja-
niak, D. Str yniak . Gniezno 2004. Wśród starszych syntez tej problematyki 
do dziś istotną rolę odgrywa praca: B. Panzram: Geschichtliche Grundlagen der 
ältesten schlesieschen Pfarrorganisation. Breslau 1940, s. 91. O funkcjonowaniu 
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faktem bezspornym pozostaje trudność w uchwyceniu horyzontu 
czasowego ich genezy. Wiedzę naszą opieramy głównie na wynikach 
badań archeologicznych oraz architektonicznych, tym samym nie-
jednokrotnie czas powstania uzasadnia baza źródłowa pozbawiona 
przekazów pisanych. Dla schyłku wieku XII, jak i następnego stule-
cia, horyzont przekazów pisanych, oczywiście tych, które dotrwały 
do naszych czasów, stopniowo rozszerza się, co pozwala na poznanie 
procesu kształtowania sieci kościołów śląskiej diecezji6.

Do końca XII wieku struktura parafialna diecezji, można rzec, 
była w powijakach i głównie na części terytorium ziem Bolesława 
I Wysokiego oraz jego drugiego z młodszych braci – Konrada Plą-
tonogiego można dostrzec jej udokumentowane ślady7. Bardziej na 
południu, na ziemiach kolejnego z braci Bolesława, księcia Mieszka 
raciborskiego, sytuacja była znacznie mniej czytelna8. Kościół wro-
cławski posiadał w wielu punktach osadniczych świątynie, które 
niejednokrotnie dość ogólnie, nieco na siłę, można nazwać kościo-
łami dysponującymi uprawnieniami parafialnymi lub udzielającymi 
posług rozumianych jako cura animarum. Ogół źródeł materialnych, 
a i tym bardziej pisanych, pochodzących z XII wieku pozwala na 
snucie często dość enigmatycznych sądów, stając się bardziej two-
rem naszych wyobrażeń o ogólnym „podręcznikowym” kształcie 
organizacji kościelnej, aniżeli wiedzy wywiedzionej z źródłowych 

najstarszej sieci kościelnej wspomina: W. Marscha l l : Geschichte des Bistums 
Breslau. Stuttgart 1980, s. 10–11.
6 Skalę zmian łatwo dostrzec na przykładzie zapisek w: Regesta episcopatus vra-
tislaviensis. Urkunden des Bisthums Breslau in Auszügen (dalej cyt: ReV). Hrsg. 
C. Grünhagen, G. Korn. Erster Theil. Bis zum Jahre 1302. Breslau 1864, 
s. 1–11.
7 Zobacz: przypis 5.
8 Kościół wrocławski na południowych rubieżach posiadał do końca XII w. 
zaledwie niewielką grupę w miarę dających się potwierdzić świątyń (poniżej dzie-
sięciu): B. K loch: Najstarsze parafie..., s. 45; por. także: N. Mika: Mieszko ksią-
żę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski (ok. 1142–1211). Kraków 
2010, s. 138–167.
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przekazów epoki. Często doskwiera brak jakiejkolwiek sensownej 
rekonstrukcji. 

Wachlarz przekazów odnoszących się do struktur parafialnych 
dla XIII stulecia zdaje się zaprzeczeniem okresu poprzedniego. Akcja 
kolonizacyjna, a więc proces lokacji znacznej liczby miast i osad wiej-
skich, siłą rozpędu musiała zainicjować kolejne przemiany, w tym 
i te w strukturze Kościoła wrocławskiego. Jednakże ów proces wbrew 
pozorom nie jest tak dokładnie czytelny, a tym bardziej temat nie 
został w sposób czytelny uchwycony i wyjaśniony9. Baza źródłowa 
pozwala w niewielkim stopniu udokumentować genezę poszczegól-
nych parafii, a także rozleglejszych skupisk ludzkich posiadających 
większą liczbę kościołów, o których wiemy jedynie z analizy póź-
niejszych przekazów pisanych i  innych przesłanek, iż najpewniej 
powstały w XII lub XIII wieku.

Dla XIII wieku zachowane dokumenty erygujące parafie na ob-
szarze diecezji wrocławskiej nie sa zjawiskiem zbyt częstym. Zasadni-
czy zasób źródeł dyplomatycznych odnosi się do pewnego momentu 
funkcjonowania poszczególnych obiektów sakralnych. Obecność 
światyń w przekazach źródłowych jest w pewnym stopniu dziełem 
przypadku. Wydaje się, iż w dyplomach władców świeckich, bi-
skupów wrocławskich, a znacznie rzadziej innych dostojników ko-
ścielnych, jak również przedstawicieli rycerstwa oraz społeczności 
miejskich, które wystawiano w XIII wieku nadmienia się o świąty-
niach parafialnych, a także o kwestiach odnoszących się do ogółu 
form życia parafialnego. Stanowią one jednak tylko pewien wycinek 
niedający podstaw do całościowej oceny ówczesnej sytuacji10.

9 Badania nad organizacją parafialną w diecezji wrocławskiej od czasów prac 
Bernarda Panzrama (ponad pół wieku temu) były podejmowane wyrywkowo 
i tylko przez niektóre ośrodki badawcze, nie obejmując ogółu obszaru diecezji, 
ani całego Śląska (diecezja krakowska i ołomuniecka), ani obszaru ziemi kłodz-
kiej w diecezji praskiej.
10 Postulatem badawczym pozostaje uchwycenie etapów powstawania i uwa-
runkowań budowy sieci parafialnej, tak dla okresu przedlokacyjnego jak i w do-
bie lokacji nowych wsi oraz ośrodków miejskich.
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Pozostałą przestrzeń w przekazach zajmują opisy zgromadzeń 
zakonnych i  ich placówek działających w XIII wieku na obszarze 
diecezji wrocławskiej. Źródła pisane do dziejów licznych śląskich 
klasztorów okazują się, dzięki różnym formom związków z kościo-
łami parafialnymi, swoistym zwierciadłem pozwalającym odnaleźć 
istotne elementy składające się na obraz sytuacji w tworzącej się sieci 
parafii śląskich tego czasu. Przekazy źródłowe w większości stanowią 
materiał jednostkowy, niemniej ujawniający lokalne uwarunkowania 
i mechanizmy funkcjonowania struktur parafialnych w powiązaniu 
z zakonami działającymi na danym obszarze. W wieku XII zako-
ny działające na terenie Kościoła wrocławskiego, którego struktury 
ulegały wówczas stopniowym przekształceniom, przyczyniły się do 
poznania najstarszej grupy świątyń11. Związki parafii z zakonami 
kształtowały się na podstawie nadań kościołów jako uposażenia dla 
klasztorów. Należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż prze-
kazanie kościołów klasztorom miało różnorakie podłoże. Kościoły te 
musiały stanowić znacznej wartości uposażenie, będące wraz z całym 
zapleczem finansowym cennym uzupełnieniem klasztornego źródła 
utrzymania zakonnej społeczności. Obecność świątyń związanych 
z duszpasterstwem w zakonnej spuściźnie źródłowej to jeden z war-
tościowszych materiałów dających obraz ówczesnych uwarunkowań 
tworzącego się życia parafialnego. Z braku źródeł „statystycznych” 
struktur parafialnych z tego okresu (niedobór panuje również i w od-
niesieniu do czasów późniejszych), te często rozproszone informacje 
dzięki scaleniu pozwalają konstruować mniej lub bardziej prawdo-
podobny obraz ówczesnej sytuacji w przestrzeni życia religijnego 
szerokiego ogółu mas społeczeństwa Śląska. Jest to o tyle istotne, 
gdyż współczesne zbiorcze badania nad siecią parafialną Kościoła 
w Polsce zdają się pomijać Kościół wrocławski12.

11 E. Michael : Die schlesische Kirche und ihr Patronat im Mittelalter unter pol-
nischem Recht. Görlitz 1926, s. 179–180.
12 Przykładem może być skądinąd niezwykle wartościowa praca prof. Eugeniu-
sza Wiśniowsk iego (Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje spo-
łeczne. W: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Cz. 1: 
Średniowiecze. Red. J. K łoczowsk i. Lublin 2004).
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Stu lecie XIII wnosi sporą dawkę dynamizmu w struktury ko-
ścielne diecezji wrocławskiej. W ciągu stu lat zostaje ufundowanych 
kilkadziesiąt klasztorów i innych instytutów kościelnych (kolegiaty, 
szpitale)13. W tak progresywnej przestrzeni również sieć parafialna 
musiała zostać poddana daleko idącym przemianom i to zapewne 
na całym jej obszarze. Źródłem informacji o postępującym rozwoju 
są w dużej mierze przekazy dokumentów śląskich klasztorów mni-
szych, kanonickich i zgromadzeń szpitalnych (rycerskich, a nawet 
związanych z zakonami żebraczymi), jak również nieliczne źródła 
narracyjne powstałe w ich kręgu. Niniejszy tekst stanowi tylko wstęp 
do szerszych badań nad tą problematyką, dlatego też, aby przejrzy-
ście ukazać zakres problemu, przedstawiłem odrębnie związki parafii 
z poszczególnymi zakonami i ich placówkami w diecezji wrocław-
skiej, kierując się dostępnymi przekazami źródłowymi z XIII stulecia.

Kanonicy regularni
Opactwo Marii Dziewicy na Wyspie Piaskowej (Wrocław)
Z dokumentu datowanego na 26 czerwca z 1219 roku wynika, iż 

opactwo posiadało kościół św. Marcina w Gogołowej, dla którego, 
na prośbę opata, pozyskano dziesięciny z wybranych wsi14. W cztery 
lata później na kartach dziejów opactwa wymieniono kolejny wiejski 
kościół w Udaninie, o którego patronat kanonicy wiedli spór z ryce-
rzem Peregrynem15. We Wrocławiu w roku 1227 opactwo na drodze 

13 J. Mandziuk : Historia Kościoła..., , s. 155 i n.; K. Dola: Religijność rycerstwa 
śląskiego i mieszczan w XIII wieku. W: Bitwa legnicka. Historia i tradycja. „Ślą-
skie sympozja historyczne”. T. 2. Red. W. Kor ta . Wrocław–Warszawa 1994,  
s. 333–350.
14 Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena. In: Scriptores Rerum Si-
lesiacarum oder Sammlung Schlesischer Geschichtschreiber (dalej cyt.: SRS). Hrsg. 
G.A. Stenzel . Bd. 2. Breslau 1839, s. 169; Kodeks Dyplomatyczny Śląska (dalej 
cyt.: KDŚ). T. 2: (1205–1220). Wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska. Wrocław 
1959, nr 219.
15 Chronica abbatum..., s. 171; KDŚ. T. 3: (1221–1227). Wyd. K. Maleczyń-
ski. Wrocław 1964, nr 274. Pierwszy raz w tym dokumencie użyto w diecezji 
wrocławskiej terminu „prawo patronatu”.
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zamiany zrzekło się praw do kościoła św. Wojciecha, który jako pa-
rafialny miał określone granice i uprawnienia16. Chronica abbatum 
potwierdza do tego czasu sprawowanie w tym kościele duszpaster-
stwa przez kanoników opactwa17. To samo źródło podaje, iż jego 
parafianie, po likwidacji parafii, zostali włączeni w okręg parafialny 
kościoła św. Marii Magdaleny18. W tym samym roku (17 kwietnia 
i 1 maja) biskup Wawrzyniec zatwierdził porozumienie pomiędzy 
kanonikami regularnymi z Wyspy Piaskowej a kościołem św. Marii 
Magdaleny co do zakresu uprawnień parafialnych i rozdzielania sa-
kramentów przez kanoników i duchownych wspomnianej parafii19.

Kolejny kościół, należący do opactwa na Piasku, który zapewne 
spełniał funkcje duszpasterskie, zapisany jest w dokumencie klasz-
tornym w 1228 roku20. Kościół św. Bartłomieja w Zarzyskach to 
najdalej na południe wysunięta świątynia należąca do opactwa. Pa-
pieskie potwierdzenie stanu posiadania z roku 1250 zawiera wy-
kaz kilkunastu kościołów należących do wrocławskich kanoników 
regularnych21. Wspomniany wykaz jest jednym z najcenniejszych 

16 Chronica abbatum..., s. 171; KDŚ. T. 3..., nr 326. Sprawa spłaty kościoła 
ciągnie się jeszcze w roku następnym (1227), gdy zapis dokumentowy przynosi 
informację o okręgu dziesięcinnym (KDŚ. T. 3..., nr 338).
17 Chronica abbatum..., s. 171.
18 KDŚ, T. 3, nr 326.
19 Ibidem. Transumpt dokumentu potwierdzający zapis aktu z 1226 r. w spra-
wie rozgraniczenia uprawnień parafialnych i rozdzielania sakramentów pomiędzy 
kościołem św. Marii Magdaleny a opactwem na Piasku został wystawiony w roku 
1267. ReV, s. 25; Breslauer Urkundenbuch. Hrsg. G. Korn. Erster Theil. Breslau 
1870, Nr. 5. Schlesisches Urkundenbuch (dalej cyt. SUb). Bd. 4: (1267–1281). 
Vrl. W. Irgang. Köln–Wien 1988, Nr. 12.
20 SUb, Bd. 1, 2. Lief.: (1217–1230). Vrl. H. Appelt. Graz–Köln–Wien 1968, 
Nr. 297. Dla okresu średniowiecza brak dowodów pisanych, czy kościół w Za-
rzyskach był pełnoprawną świątynią parafialną.
21 SUb, Bd. 2: (1231–1250). Vrl. W. Irgang. Wien–Köln–Graz 1977, Nr. 397. 
Dyplomem z 9 czerwca 1250 r., papież Innocenty IV potwierdził posiadłości 
kanoników regularnych z Wrocławia. W ich posiadaniu były wówczas kościoły, 
wraz z  tamtejszymi karczmami i dziesięcinami, w 15 miejscowościach diecezji 
wrocławskiej: Mstów, osada targowa Sobótka, Nowogród Bobrzański, Góra So-
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dla poznania fragmentu ówczesnej sieci świątyń o charakterze pa-
rafialnym, mimo że te wspomniane w dokumencie nie są wprost 
określone jako parafialne.

Kościół w Gogołowej, który jako jeden z pierwszych daje się 
poznać w początkach XIII wieku w ramach związków świątyń para-
fialnych z kanonikami regularnymi, ponownie ujawnia się w 1259 
roku22. Tym razem uzyskujemy informację o zależności parafialnej 
kościoła w Grodziszczu od macierzystego kościoła w Gogołowej. 
Wówczas parafia w Grodziszczu została zniesiona, a kościołowi 
gogołowskiemu przypadły okoliczne wsie jako obszar wchodzący 
w skład rozszerzonego okręgu parafialnego. Choć wzmianka jest 
późniejsza aniżeli najstarsze zapisy dotyczące kościoła w Gogołowej, 
to jednak wydaje się, iż kościół w Nowogrodzie Bobrzańskim (św. 
Bartłomieja), wzmiankowany w 1250 roku jako własność zakonu 
kanoników, służył osadzonym tam kanonikom, i zapewne był od 
dawna (ab untiquo) w posiadaniu opactwa na Piasku23.

Przy okazji powtórzenia w roku 1267 postanowień odnoszą-
cych się do porozumienia między opactwem a parafią św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu (dyplom z 1226 r.) w sprawie udzielania 
sakramentów, 13 lutego został wystawiony dodatkowy dokument 
normujący kwestię udziału w życiu religijnym w kościele opackim 
parafian należących do wrocławskich parafii św. Elżbiety i św. Marii 
Magdaleny24. 

bótka, Górka, Budziszów Wielki, Oleśniczka – Mała Oleśnica, Udanin, Kro-
mołów, Gogołowa, Wiry, Zarzyska (dwie kolejne miejscowości trudne do iden-
tyfikacji). Przedstawiony wykaz jest zestawieniem podającym największą liczbę 
kościołów dla diecezji w  pierwszej połowie XIII w. Zdecydowana większość 
miała charakter parafialnych świątyń lub też przynajmniej prowadziła posługę 
duszpasterską, nie posiadając formalno-prawnego statusu parafii.
22 SUb, Bd. 3: (1251–1266). Vrl. W. Irgang. Köln–Wien 1984, Nr. 301.
23 Chronica abbatum..., s. 179.
24 Dokument odnosi się do porozumienia pomiędzy opactwem Panny Marii 
na Piasku, a parafiami św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny w sprawie obrzędów 
religijnych, których uczestnikami bez przeszkód mogą być parafianie wrocławscy 
w kościele klasztornym NMP na Piasku. SUb, Bd. 4, Nr. 9.



udział zaKonów w KSztałtowaniu StruKtur parafialnych... 275

Prepozytura Panny Marii w Kamieńcu Ząbkowickim25

Nowo powstała w roku 1210 prepozytura kanoników regular-
nych uzyskała liczne nadania, w tym i świątynie. W dokumencie  
z 1 listopada 1210 roku wspomniano o kaplicach w Bardzie oraz 
Przychowie26. W przypadku Barda wzmianka jest uzasadniona nada-
niem kaplicy i  jej dziesięcin nowej placówce zakonnej, natomiast 
wzmianka o drugiej świątyni to trochę zbieg okoliczności, gdyż 
w działaniach fundacyjnych brał udział Maciej – kanonik wrocław-
ski, który również był kapelanem (proboszczem) w Przychowie. 
Dzięki temu zapisowi potwierdza się wczesna geneza świątyni w tej 
miejscowości. W 1230 roku książę Henryk I Brodaty ponownie 
nadał prepozyturze kaplicę w Bardzie oraz pierwszy raz wzmianko-
wany kościół w Przyłęku z prawem patronatu, a także z ich dochoda-
mi27. Kwestią godną dalszych badań pozostaje problem funkcjono-
wania parafii przy placówce kanoników w Kamieńcu Ząbkowickim. 
Roman Stelmach przyjmuje istnienie pierwszej placówki parafialnej 
od momentu powstania prepozytury (1 listopada 1210 r.)28. W 2010 
roku z tej okazji odbyły się obchody 800-lecia parafii29.

25 Kanonicy zostali usunięci na rzecz cystersów ok. 1248 r.
26 KDŚ, T. 2, nr 142.
27 Urkunden des Klosters Kamenz. In: Codex doplomaticus Silesiae (dalej cyt.: 
CDS). Bd. 10. Vrl. P. Pfotenhauer. Breslau 1881, Nr. V; Dokument uznany 
przez Heinricha Appelta za falsyfikat: SUb, Bd. 1, 3: Lieferung, Fälschungen und 
Register. Vrl. H. Appelt. Wien–Köln–Graz 1971, Nr. 373. Niemniej samo nada-
nie prawa patronatu nad kościołem w omawianym czasie było już możliwe.
28 R. Stelmach: Parafia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim 
w śródłach archiwalnych (do czasu sekularyzaji w 1810 r. W: Kościół i parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba St. Oprac. R. Koz łowsk i. Kamieniec Ząbko-
wicki 2011, s. 34–36.
29 R. Koz łowsk i: Jubileusz 800-lecia parafii (14.08.2010). W: Kościół i para-
fia..., s. 44–45.



276 Bogdan Kloch

Opactwo Panny Marii w Nowogrodzie Bobrzańskim / Żaganiu30

Opactwo w Nowogrodzie Bobrzańskim uzyskało w roku 1223 
dzięki nadaniu rycerskiemu prawo patronatu do kościoła parafialne-
go w Bytomiu Odrzańskim31. W cztery lata później (1227) biskup 
wrocławski Wawrzyniec nadał kanonikom arrowezyjskim kościół 
parafialny Najświętszej Marii Panny w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
niemniej musiały istniać wcześniejsze relacje ze starszym kościołem 
św. Bartłomieja na wzgórzu (zapewne o charakterze parafialnym), 
gdzie pierwotnie osadzono kanoników32. Jednakże warunkował swój 
krok zakazem odstąpienia kościoła innemu zgromadzeniu zakon-
nemu. W niespełna cztery dziesięciolecia później, w dyplomie z 14 
lipca 1263 roku arrowezyjczycy uzyskali potwierdzone przez biskupa 
Tomasza I posiadłości, w tym prawo patronatu do kościołów w 9 
miejscowościach33. To po opactwie wrocławskim na Piasku kolejny 
przykład większej grupy świątyń pełniących funkcje ośrodków życia 
parafialnego, które ujawniają się w źródłach do dziejów śląskich 
klasztorów z XIII wieku.

Po translacji konwentu kanonickiego do Żagania, dokumentem 
z 8 maja 1284 roku kanonicy uzyskują za zgodą książąt żagańskich 
patronat nad tamtejszą mariacką farą34. Decyzję książąt potwierdził 
biskup wrocławski Tomasz II35. Wraz z nadaniem prawa patronatu 
30 Klasztor przeniesiony z Nowogrodu do Żagania ok. 1284 r.
31 KDŚ, T. 2, nr 276. G. Stel ler :  Die Aufänge des (Sagauer) Augustinerstiftes in 
Naumburg am Bober (1217–1284). „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 
(dalej cyt.: AfschK). Bd. 26. Hildesheim 1968, s. 22, 44.
32 KDŚ, T. 2, nr 340; Chronica abbatum..., s. 171. SUb. Bd. 1, 2. Lief, Nr. 284. 
G. Stel ler : Die Aufänge..., s. 30. Autor przytacza owo nadanie pod 1222 r. (por.  
SUb. Bd. 1, 2. Lief, Nr. 236).
33 Popowice, Klępina, Drągowina, Przybymierz, Jabłonków, Brzeźnica, Kłobu-
czyn, Crecotovo, Sobolice. SUb, Bd. 3, Nr. 445. Wsie znane jako parafialne z dy-
plomu – wykazu parafii z 14 stycznia 1376 r., zob.: J. Heyne: Dokumentierte 
Geschichte des Bistums und Hochstiftes Breslau. Bd. 2. Breslau 1864, s. 96–117.
34 SUb, Bd. 5: (1282–1290). Vrl. W. Irgang. Köln–Weimar–Wien 1993, Nr. 
87, 116. Prawo patronatu dla kanoników z Nowogrodu zostało wydane za zgodą 
księcia Przemka i jego braci.
35 Ibidem, Nr. 197, 203, 204.
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nad farą żagańską uzyskujemy informacje o 3 podległych jej świą-
tyniach36. Z tego 2 – św. Ducha na przedmieściu Żagania oraz św. 
Wincentego w Starym Żaganiu – służyły duszpasterstwu parafialne-
mu37. Jeszcze u schyłku stulecia żagańscy kanonicy uzyskali patronat 
nad następnym kościołem, tym razem we wsi Bożnów. Darczyńcą 
został Konrad, książę żagański i prepozyt katedry wrocławskiej38.

Cystersi
Opactwo Błogosławionej Marii Panny, św. Jakuba i Wszystkich 

Świętych w Lubiążu
Najstarsze śląskie opactwo cysterskie w początkach XIII wieku 

miało rozliczne powiązania z kościołami parafialnymi, co potwier-
dzają zachowane dokumenty. Jeszcze w 1175 roku cystersi pierw-
szej śląskiej fundacji pozyskali kościół (zapewne parafialny) św. Jana 
w Lubiążu39. Kolejny dyplom z 1202 roku wspomina o dziesięcinach 
przekazanych dla kościołów św. Jakuba w Lubiążu i św. Piotra we 
Wrocławiu40. Inny dokument z tego samego roku potwierdza, że już 
wcześniej wymieniony kościół św. Piotra we Wrocławiu wraz z jego 
terytorium jest własnością cystersów lubiąskich41.

Niezwykle ważne są 2 dokumenty lubiąskie z 1217 oraz 1218 
roku. Pierwszym z nich potwierdzono ustanowiony podział parafii 

36 Catalogus abbatum Saganensium. In: SRS, Bd. 1. Vrl. G.A. Stenzel : Breslau 
1835, s. 181–182.
37 Katalog opatów żagańskich wyraźnie nadmienia o trzech kościołach, w tym 
i szpitalnym św. Krzyża, jako o filiach fary miejskiej w Żaganiu, które nie posia-
dają własnych duchownych. Ibidem.
38 Dyplom z 1 sierpnia 1296 r.; SUb. Bd. 6, Nr. 270.
39 Die Urkunden des Klosters Leubus. Lief. I. Breslau 1821, nr II, s. 8; por.: 
O. Górka : Über die Anfänge des Klosters Leubus. „Darstellungen und Quellen 
zur schlesischen Geschichte” (dalej cyt: DQschG). Bd. 18. Breslau 1913, s. 5 i n.
40 KDŚ, T. 1, nr 90. K.K. Ja żdżewsk i (Lubiąż. Losy i kultura umysłowa 
śląskiego opactwa cystersów (1163–1642). Wrocław 1992, s. 33) przyjmuje, że 
kościół św. Jakuba był świątynią dla gości i klasztornych familiares.
41 KDŚ, T. 1, nr 91. K.K. Ja żdżewsk i: Lubiąż..., s. 33–34. Tam też o po-
zostałych kościołach, które pozostawały w posiadaniu klasztoru.
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lubiąskich w ich dobrach. Wymieniono okręgi parafii w miasteczku 
Lubiąż i we wsiach Słupie i Ujazd42. Drugi z dokumentów usank-
cjonował dotychczasowe nadania dla Lubiąża, wzmiankując przy 
tym okręgi kościołów należących do cystersów: kościoła św. Jakuba 
w Lubiążu, kościoła św. Piotra we Wrocławiu, kościoła św. Jana, 
w miasteczku Lubiąż, kościoła św. Mikołaja w Szczepinie oraz ko-
ścioła NMP, św. Marcina i św. Cecylii w Ujeździe Górnym43. 

Nieudana fundacja opactwa we wsi Kazimierz, na terytorium 
księstwa opolsko-raciborskiego, będącą następnie grangią lubiąską, 
zaowocowała ustanowieniem świątyni przeznaczonej do celów dusz-
pasterstwa parafialnego. W dyplomach z 8 września 1223 roku oraz 
w dyplomie pozbawionym dziennej datacji z roku 1226 wspomina 
się o oznaczeniu i potwierdzeniu granic kościoła NMP w Kazimie-
rzu oraz objęciu za zgodą księcia Kazimierza opolsko-raciborskiego 
patronatu nad tą świątynią przez lubiąskich cystersów44. Wyznacza-
nie granic parafii cysterskich opactwa lubiąskiego znalazło odbicie 
w dokumencie papieża Grzegorza IX z 15 czerwca 1227 roku, gdzie 
również padła informacja o obowiązkach parafialnych wynikających 
z posiadania przez klasztor kościołów parafialnych45.

Pośrednim przekazem odnoszącym się do ówczesnych stosunków 
parafialnych jest informacja w dyplomie z 26 maja 1220 roku o za-
mianie odbiorcy dziesięcin z wsi Krajowa, w którym odnajdujemy 
potwierdzenie funkcjonowania kościoła pod wezwaniem św. Waw-
rzyńca46. Warto dodać, że wieś Krajowa należała do majątku cyster-
sów. Podobna sytuacja potwierdzenia istnienia świątyni w opackich 
źródłach dyplomatycznych ma miejsce w przypadku dyplomu z 27 
kwietnia 1228, w którym odnajdujemy informację o porozumie-
niu w sprawie dziesięcin pomiędzy Guntherem opatem lubiąskim 

42 KDŚ, T. 2, nr 182, 183.
43 Ibidem, nr 198.
44 KDŚ, T. 3, nr 289, 313.
45 Ibidem, nr 349. 
46 KDŚ, T. 2, nr 230.
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a kapelanem Henrykiem, reprezentującym kościół we Wleniu47. 
Znacznie późniejszy zapis z roku 1295 roku informuje, że opactwo 
było w posiadaniu patronatu kościoła w Smogorzewie. Wówczas to 
mnisi zawarli układ z plebanem wspomnianej świątyni o podziale 
dochodów z czynszów w parafii48.

Opactwo Błogosławionej Dziewicy i św. Jana Chrzciciela w Hen-
rykowie

W „Księdze henrykowskiej” przy okazji omawiania genezy po-
zyskania przez opactwo wsi Skalice pojawiła się informacja o ka-
plicy i kapelanie cysterskiej grangii w Henrykowie (później Stary 
Henryków) oraz, co niezmiernie interesujące, o jego perturbacjach 
duszpasterskich w powierzonej mu świątyni49. Kościół tamtejszy pod 
wezwaniem św. Marcina został przejęty przez cystersów i pozostał 
pod ich patronatem50. Dokument z 14 marca 1291 roku potwierdza 
zawarcie układu w sporze o dziesięciny pomiędzy opactwem hen-
rykowskim a właścicielami Skalic51. W dyplomie potwierdzającym 
dyspozycję prawną ponownie była wzmiankowana świątynia w Sta-
rym Henrykowie, teraz nazywana już kościołem.

W dokumencie Gozka z Ziębic (Münsterberg) z 30 lipca 1291 
roku pojawia się kaplica św. Andrzeja Apostoła, którą umiejscawia 

47 SUb, Bd. 1, 2. Lieferung, Nr. 288.
48 Dyplom z 11 stycznia 1295 r., zob.: Regesten zur schlesischen Geschichte. In: CDS. 
Bd. 7. 3. Teil.: Bis zum Jahre 1300. Vrl. C. Grünhagen: Breslau 1886, Nr. 2348.
49 Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow. Oprac. 
R. Grodeck i. Wrocław 1991, s. 126–127; Das Gründungsbuch des Klosters 
Heinrichau. Aus dem Lateinichen übertragen und mit Einführung und Erläuterun-
gen versehen. Vrl. P. Bretschneider. DQschG. Bd. 29. Breslau 1927, s. 31–32; 
Versuch einer Geschichte des vormaligen Fürstlichen Ciserienserstiftes Heinrichau bei 
Münsterberh in Schlesien. Breslau 1846, s. 37–38.
50 H. Grüger : Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserklosters 
1227–1977. Köln–Wien 1978, s. 143–144.
51 SUb, Bd. 6: (1291–1300). Vrl. W. Irgang. Köln–Weimar–Wien 1998, Nr. 
14.
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się w Henrykowie52. Świątynia z ufundowanym bogatym wyposa-
żeniem, była traktowana jako miejsce wiecznego spoczynku dona-
tora i  jako taka musiała być związana z formami duszpasterstwa, 
choć dawniejsze ustalenia nie dają pewności, czy miała związek ze 
średniowieczną parafią henrykowską jako świątynią macierzystą53.

Z zupełnie inną informacją mamy do czynienia w przypadku 
dyplomu wystawionego przez biskupa Jana w 15 grudnia 1298 roku 
dla Henryka, rektora kościoła w Krzelkowie. Z łanów należących 
do kościoła biskup potwierdził nadanie dziesięciny dla cystersów 
henrykowskich54. Ci z czasem pozyskali patronat nad tą parafią55.

Opactwo Błogosławionej Marii Dziewicy w Kamieńcu Ząbkowic-
kim

W ponad dekadę po osadzeniu konwentu w dawnym opactwie 
kanoników dnia 14 maja 1260 roku nowi gospodarze uzyskali od 
biskupa wrocławskiego Tomasza I potwierdzenie swego majątku, 
w tym dziesięcin z kościoła w Bardzie. Ten sam kościół (wzmianko-
wany jako kaplica) został ich własnością na podstawie nadania z 26 
listopada 1299 roku56.

Opactwo uzyskało drogą donacji z dnia 24 kwietnia 1276 roku 
od rycerzy: Janusza, Stefana, Szymona z Michałowa i Bogusza z Po-
gorzeli kościół parafialny we wsi Michałów57. Potwierdzenie nadania 
prawa patronatu nad wspomnianym kościołem wydał biskup wro-
cławski Tomasz II58. Czternaście lat później 7 czerwca 1290 roku 
biskup Tomasz zatwierdził nowego rektora kościoła w Przyłęku, na 
prośbę opata i konwentu, do których patronat należał już od jakiegoś 

52 Ibidem, Nr. 24. H. Neul ing: Schlesiens Kirchorte..., s. 94.
53 Według J. Heynego (Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstiftes 
Breslau. Bd. 1. Breslau 1860, s. 700) parafia Henrykowska tożsama jest z najstar-
szym kościołem w Starym Henrykowie.
54 SUb, Bd. 6, Nr. 368.
55 H. Grüger : Heinrichau. Geschichte..., s. 144.
56 CDS, Bd. 10, Nr. XX, LXXII.
57 SUb, Bd. 4, Nr. 281.
58 Dyplom z 5 maja 1276 r., Ibidem, Nr. 285.
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czasu (poprzednim duchownym osadzonym przy tym kościele był 
Konrad z Kamieńca)59.

Ponownie tamtejsi cystersi w 1293 roku uzyskali patronat od 
rycerza Jana nad kościołem parafialnym we wsi Osina Wielka60. 
W trzy lata później, 9 października 1296 roku, niejako okazjonalnie, 
w dokumencie potwierdzenia zrzeczenia na rzecz opactwa dziesięcin 
z nowych łanów we wsi Owiesno, dowiadujemy się, iż należały do 
Maurycego, plebana kościoła w Różanej61.

Opactwo Błogosławionej Marii Dziewicy w Rudach
Opactwo w Rudach otrzymało dyplomem księcia Władysława 

I opolsko-raciborskiego z 19 marca 1264 roku prawo patronatu nad 
dwiema świątyniami parafialnymi w Maciowakrzu oraz Stanicy. Do-
konano przy tym inkorporacji świątyń z ich majątkiem, przy czym 
biskup Tomasz I zastrzegł utrzymanie kościołów jako parafialnych 
pod jurysdykcją archidiakona opolskiego62.

Proces lokacji wsi, jaki był udziałem opactwa, miał przełożenie na 
powstanie jeszcze przed końcem XIII wieku parafii pod patronatem 
cystersów w Bojkowie (Szywałdzie)63. Również w Boguszowicach 

59 SUb, Bd. 5, Nr. 445.
60 Informacja o patronacie pojawia się w dokumencie – książęcym potwierdze-
niu – Bolka I Surowego z 11 marca 1293 r. SUb, Bd. 6, Nr. 95. 
61 CDS, Bd. 10, Nr. LXII. W liście świadków pojawia się jeszcze pleban Miko-
łaj, prawdopodobnie z parafii Borowa (miejscowość znana jako Borowa Oleśnic-
ka), niemniej identyfikacja budzi zastrzeżenia i powinna być ponownie wyjaśnio-
na. Por.: SUb, Bd. 6, Nr. 277, s. 422 (indeks nazw miejscowych i osób).
62 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz der Dominicaner und der Do-
minicanerinen in der Stadt Ratibor. CDS, Bd. 2. Vrl. W. Wattenbach. Breslau 
1859, s. 7, Nr.V; A. Barciak : Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów. W: 
Opactwo cystersów w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w la-
tach 1992–1995. Red. L. Kajzer. Katowice 2001, s. 27; B. K loch: Klasztor 
w Ru dach a duchowieństwo diecezjalne. W: Klasztor cystersów w Rudach. Materiały 
z  ogólnopolskiej konferencji naukowej odbytej 7 czerwca 2008 r. w Rudach. Red. 
N. Mika. Racibórz 2008, s. 30.
63 B. K loch: Zakony i parafie. Z dziejów wzajemnych kontaktów w archidiako-
nacie opolskim i dekanacie bytomskim do końca XIV wieku (zarys problemu funk-
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w pobliżu Rybnika powstała świątynia i parafia pod cysterskim pa-
tronatem, której powstanie może mieć związek z pierwotną fun-
dacją cysterską jeszcze wyprzedzającą wzmiankę o lokacji fundacji 
w Woszczycach64.

Opactwo Błogosławionej Marii Dziewicy i św. Jakuba w Jemielnicy
W dokumencie dla Jemielnicy z 16 lutego 1302 roku opactwo 

nosi wezwanie św. Jakuba i  raczej owo wezwanie należy wiązać 
z pierwszym patrocinium fary jemielnickiej65. Można przypuszczać, 
że nim powstał nowy kościół opacki, tamtejsza świątynia parafialna, 
która według informacji z roku 1302 była pod patronatem klasztoru 
cystersów, pełniła funkcję sakralne dla konwentu i dla wspólnoty 
parafialnej66. Jeszcze przed końcem XIII wieku, gdy opactwo znaj-
dowało się na etapie zagospodarowania (najpóźniej przed 1298 r.), 
oprócz kościoła w Jemielnicy pozyskali tamtejsi cystersi patronat nad 
kościołem w Otmęcie, co również potwierdza dyplom z 16 lutego 
1302 roku67.

cjonowania parafii pod patronatem zakonnym). W: Sacrum i profanum. Klasztory 
i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu. Red. E. Bimler-Mac-
k iewicz . Rybnik 2003, s. 148–149.
64 Idem, Początki i rozwój sieci parafialnej archiprezbiteratu żorskiego do końca 
średniowiecza. W: „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, T. 26. Katowice 2005, 
s. 50–51. O starszej fundacji: M. Mika: Początki fundacji cysterskiej nad rzeką 
Rudą na Górnym Śląsku. W: Cystersi w społeczeństwie  Europy Środkowej. Materiały 
z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z oka-
zji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów. Poznań–Kraków–Mogiła 5–10 
października 1998. Red. A.M. Wyr wa, J. Dobosz . Poznań 2000, s. 296.
65 Zapis dyplomu z 16 lutego 1302 r. wyraźnie głosi, że pod patronatem klasz-
toru znajdują się kościoły św. Jakuba w Jemielnicy i NMP w Otmęcie, jednakże 
wezwanie opactwa – św. Jakuba – sugeruje, że kościół klasztorny i parafialny to 
te same kościoły. CDS. Bd. 2, s. 81, Nr. VI.
66 Ibidem.
67 Ibidem; zob. także: J. Rajman: Jemielnica. Wieś i klasztor cysterski na Gór-
nym Śląsku. „Acta Rudensia”. Katowice 1995, s. 32–35.



udział zaKonów w KSztałtowaniu StruKtur parafialnych... 283

Premonstransi (norbertanie)
Opactwo św. Marii i św. Wincentego na Ołbinie (Wrocław)
W pierwszym zachowanym XIII-wiecznym dyplomie dla pre-

monstransów ołbińskich datowanym na 12 sierpnia 1201 roku, 
będącym papieskim potwierdzeniem stanu ich majątku, wspomina 
się o posiadaniu przez nich grupy 6 świątyń, z czego, w czterech 
miejscowościach, świątyniom można przypisać charakter parafialny 
(kościoły: św. Gotarda w Kostomłotach, NMP w Łosinie, św. św. 
Błażeja i Sperata w Oławie oraz św. Piotra w Toszku)68. Kolejny za-
pis ujawniający świątynię, którą w założeniu można traktować jako 
parafialną, dostrzegamy w dyplomie z 1206 roku69. Opat ołbiński 
zawarł wówczas porozumienie z księciem śląskim Henrykiem I Bro-
datym, na mocy którego premonstransi zrzekli się Oławy z dwiema 
świątyniami na rzecz wsi Psie Pole wraz z tamtejszym kościołem. 
Zachował się również znacznie późniejszy przekaz w dyplomie z 13 
lipca 1244 roku, w którym wspominano o nadaniu przez opata 
Alberta dziesięcin na rzecz kościoła w Sośnicy70.

Wielki przywilej papieski firmowany przez Innocentego IV z 4 
czerwca 1253 roku wśród posiadłości premonstransów wymienia 
również świątynie, pomiędzy którymi można odnaleźć kościoły pa-
rafialne w: Kostomłotach, Psim Polu, Łosinie, Opatowie, Toszku, 

68 Potwierdzenie papieskie dla opactwa św. Wincentego wymienia także ko-
ścioły – kaplice: św. Marcina we Wrocławiu i św. Wawrzyńca w Legnicy. KDŚ. 
T. 1, nr 87. Na ten temat obszerniej pisał Adolf Moepert uwzględniając najstar-
sze nadania kościołów jeszcze o XII-wiecznej proweniencji. Zob. A. Moeper t : 
Die ältesten Urkunden und Besitzungen des Vinzentstiftes in Breslau. AfschK. 
Bd. 6. Hildesheim (1971) – przedruk z roku 1941 opublikowanego we Wrocła-
wiu (Breslau), s. 36–42, 46–51; poprawiona wersja pierwotnego tekstu z 1941 r. 
wydana pod tym samym tytułem w AfschK. Bd. 28. Hildesheim 1970, s. 20–28, 
32–37.
69 KDŚ. T. 2, nr 122.
70 W dokumencie wspomina się o posiadaniu dziesięcin przez kościół w So-
śnicy z  łaski opata ołbińskiego Alberta. Wzmianka o  okręgu Sośnicy – może 
tożsamym z okręgiem parafii – na pewno z okręgiem dziesięcinnym. SUb, Bd. 2, 
Nr. 266.
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a także na Ołbinie (św. Michała)71. Ten sam dokument regulował 
uprawnienia parafialne opactwa ołbińskiego. Kwestię uprawnień 
parafialnych premonstransów poruszono również w kolejnym liście 
papieskim Innocentego IV, jaki został wystawiony 10 maja 1254 
roku72. Dokument dotyczył przede wszystkim kwestii duszpaster-
stwa w parafiach norbertańskich i uprawnień plebańskich oraz relacji 
z duchowieństwem spoza zakonu.

Sytuacją wyjątkową, niemającą w tym czasie precedensu w rela-
cjach klasztory a kościoły parafialne na obszarze diecezji wrocław-
skiej, usankcjonowane dokumentem z 24 września 1264 roku, zrze-
czenia się przez opata Gotfryda, na rzecz biskupa Tomasza I praw 
do patronatu nad ówcześnie zrujnowaną świątynią pod wezwaniem 
św. Piotra w Toszku73. Ów akt pozostaje jednym z nielicznych, tak 
wcześnie, udokumentowanych przypadków w dziejach diecezji wro-
cławskiej, a już bezsprzecznie jedynym w skali jej południowej części.

Benedyktyni
Opactwo Narodzenia Błogosławionej Marii Dziewicy w Orłowej
W 1260 roku benedyktyni zostali osadzeni we wsi posiadają-

cej świątynię, określaną jako kościół lub kaplica74. Świątynia prócz 
funkcji zakonnych musiała spełniać także funkcje parafialne i  to 
już od dłuższego czasu, z tym że wieś, prawdopodobnie, funkcjo-
nowała wcześniej pod zarzuconą nazwą Sól (Solec), a tym samym 
funkcjonującą przed 1223 rokiem, kiedy jest po raz pierwszy wy-

71 Papieskie potwierdzenie nadmienia jeszcze o  innych świątyniach: św. Mar-
cina we Wrocławiu, św. Benedykta i  Wawrzyńca w  Legnicy, św. Małgorzaty,  
św. Marii Panny w Bytomiu (te dwa ostatnie położone na Śląsku, ale na terenie 
diecezji krakowskiej). SUb, Bd. 3, Nr. 89; K. Engelber t : I. Beiträge zur ältesten 
Geschichte der Pfarreien St. Michael und Allerheiliginen in Breslau. AfschK. Bd. 6. 
Hildesheim 1971 (przedruk wyd. z 1941 r.), s. 5–9. 
72 Dyplom zawierał szczegółowe polecenie papieża Innocentego IV dla arcybi-
skupa gnieźnieńskiego w sprawie praw parafialnych premonstratensów wrocław-
skich. SUb, Bd. 3, Nr. 121.
73 Ibidem, Nr. 496.
74 Ibidem, Nr. 317; SUb, Bd. 4, Nr. 440; B. K loch : Zakony i parafie..., s. 150.
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mieniana75. W dyplomie z 29 grudnia 1292 roku pojawia się infor-
macja o nieodległym kościele Mariackim w miasteczku Bogumin, 
które znajdowało się pod patronatem orłowskich benedyktynów76. 
W po wyższym dokumencie wspomina się, że do parafii bogumińskiej 
włączono pobliską wioskę Wierzbica. Niejasne pozostają związki be-
nedyktynów z Cieszynem i ich obecnością w życiu religijnym grodu 
w początkach XIII wieku, co wymaga dalszych badań77.

Dominikanie 
Dominikanie, mimo iż w miastach starali się konkurować z pa-

rafiami w działalności duszpasterskiej, to jednak nie prowadzili jej 
w wymiarze ściśle przypisanym parafii. Niemniej aż w trzech przy-
padkach fundacje ich klasztorów wpłynęły bezpośrednio na kształt 
życia parafialnego śląskich miast. Cechą wspólną trzech śląskich 
fundacji zakonu kaznodziejskiego była likwidacja wspólnot parafial-
nych, aby ich kościoły mogły stać się świątyniami dla fundowanych 
zgromadzeń kaznodziejskich.

Klasztor św. Wojciecha we Wrocławiu
Decyzja o  sprowadzeniu zakonu kaznodziejskiego na Śląsk,  

a ściś lej do Wrocławia, zmusiła biskupa wrocławskiego Wawrzyńca 
75 Por. N. Mika (Mieszko książę raciborski..., s. 139), który przyjmuje datację 
powstania świątyni nawet przed 1211 r. Sól z  Orłową łączy m.in.: J. Baka-
la : Z nejstarších dějin Orlové. V: Orlová 1223–1973. Historie a současnost města. 
Orlová 1973, s. 12–25; H. Patzel : Das „Kloster des Adlers”. Die Geschichte des 
Benedikenerklosters Orlau im Herzogtum Teschen. AfschK. Bd. 50. Hildeshe-
im 1992, s. 216–217. M.L. Wójcik : Piastowie górnośląscy a opactwo tynieckie 
w  średniowieczu. W: Klasztor w  państwie średniowiecznym i  nowożytnym. Red. 
M. Der wich, A. Pobóg-Lenar towicz . Wrocław–Opole–Warszawa 2005,  
s. 75–76; o parafialnym aspekcie: B. K loch: Chrystianizacja między Odrą a Olzą 
– kształtowanie sieci parafialnej na pograniczu archiprezbiteratów raciborskiego, 
żorskiego oraz cieszyńskiego w ramach biskupstwa wrocławskiego w XIII–XV wieku 
(tekst złożony do druku).
76 SUb, Bd. 6, Nr. 36.
77 O wczesnych związkach benedyktynów z Cieszynem, a i z najstarszą świąty-
nią w Orłowej, por. N. Mika: Mieszko książę raciborski..., s. 138–139.
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do szukania lokum dla braci kaznodziejów. W grę wchodziło wybu-
dowanie na wolnej działce kościoła i klasztoru lub też przejęcie już 
istniejącego obiektu sakralnego. Ostatecznie w 1226 roku zlikwido-
wano parafię przy kościele św. Wojciecha, a kościół przeznaczono na 
świątynię klasztorną78. W dyplomie biskupa Wawrzyńca wyraźnie 
zaznacza się, że kościół przekazano kaznodziejskiemu zakonowi bez 
obowiązku sprawowania duszpasterstwa parafialnego.

Klasztor św. Wojciecha, Błogosławionej Marii Dziewicy i św. Jerzego 
w Opolu

Istniejąca parafia św. Wojciecha, powstała przed połową XIII 
wieku, była jedną z dwóch świątyń parafialnych położonych w Opo-
lu79. Zamiar sprowadzenia przez Bolesława I księcia opolskiego do-
minikanów wymagał podjęcia podobnych działań jak w przypadku 
wrocławskiej fundacji kaznodziejskiej. Dokumentem z 17 listopada 
1295 roku książę w porozumieniu z biskupem wrocławskim Janem 
III doprowadził do włączenia terytorium parafii św. Wojciecha do 
parafii kolegiackiej św. Krzyża w Opolu, kościół zaś i przyległy doń 
teren przeznaczono dla dominikanów80.

Klasztor św. Piotra w Głogowie
W ramach planów osadzenia konwentu kaznodziejskiego w sto-

licy swego księstwa książe głogowski Konrad I wydał dnia 1 stycz-
nia 1258 roku stosowny dokument, na mocy którego bracia mogli 
wznieść na ofiarowanym terenie klasztor81. Na cele służby bożej 

78 KDŚ, T. 3, nr 330; C. Bla sek : Geschichte von Kirche und Kloster St. Adalbert 
zu Breslau. DQschG. Bd. 16. Breslau 1912, s. 4–6.
79 B. K loch: Najstarsze parafie..., s. 218–221.
80 SUb, Bd. 6, Nr.225; zob.: E. Wółk iewicz: Jak powstawała legenda ? (Rola 
konwentu dominikanów opolskich w  rozwoju kultu św. Wojciecha). W: Opolskie 
drogi świętego Wojciecha. Red. A. Pobóg-Lenar towicz . Opole 1997, s. 67; 
B. K loch: W sprawie organizacji parafialnej Opola w XIII w.. W: Jak powstawa-
ło Opole? Miasto i jego książęta. Red. A . Pobóg-Lenar towicz . Opole 2006, 
s. 155–165.
81 SUb, Bd. 3, Nr. 260; M.R. Górniak : Dominikanie. W: Zakony i  zgro-
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przeznaczono znajdujący się obok murowany kościół św. Piotra. 
Choć w dokumencie nie sprecyzowano funkcji tej świątyni, zdaje 
się, że – idąc tropem badań archeologicznych i architektonicznych 
– świątynia ta powiązana była ze starszą osadą przedlokacyjną jako 
budowla o cechach romańskich82. Uznać należy, że wspomniany do-
kument informuje o istnieniu świątyni, której dawne (przypuszczal-
ne) funkcje parafialne przejęła nieodległa miejska fara św. Mikołaja.

Cysterki
Opactwo Błogosławionej Marii Dziewicy i św. Bartłomieja Apostoła 

w Trzebnicy
W dokumencie z 6 kwietnia 1203 roku, wystawionym dla mni-

szek z opactwa trzebnickiego, biskup wrocławski Cyprian wymienił 
tamtejszą kaplicę św. Piotra83. W pięć lat później książę Henryk 
I Brodaty w dokumencie odnoszącym się do uposażenia klasztoru 
ponownie wymienił trzebnicką kaplicę św. Piotra84. Prawo patronatu 
należało do cysterek, a świątynia wydaje się tożsama z późniejszą 
parafią trzebnicką85.

madzenia zakonne na ziemi głogowskiej. Red. M.R. Górniak . Głogów 2009, 
s. 35–36; J. Karczewska: Parafie w Głogowie do końca XIV wieku. W: Glogovia 
Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów a cieniem ruin. Red. B. Czecho-
wicz . Głogów–Zielona Góra 2010, s. 228.
82 Z. Hendel: Głogów u zarania swoich dziejów. W: Głogów – 750-lecie nada-
nia praw miejskich. „Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej 61”. Głogów 
2003, s. 43–47; K. Czapla : Głogów średniowieczny. Zagospodarowanie prze-
strzenne miasta lokacyjnego. W: Głogów..., s. 51–53; O architekturze świątyni: 
Z. Świechowsk i: Katalog architektury romańskiej w  Polsce. Warszawa 2009, 
s. 84; M. Ożóg: Średniowieczny dominikański kościół św. Piotra w  Głogowie 
w świetle ówczesnych wytycznych zakonnych. W: Glogovia Maior..., s. 334–335.
83 KDŚ, T. 1, nr 102.
84 KDŚ, T.2, nr 130.
85 Starsze opracowania: wskazują, że wczesnośredniowieczny kościół św. Pio-
tra jest tożsamy z  późniejszą farą (H. Neul ing: Schlesiens Kirchorte und ihre 
kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. Breslau 1902, s. 324). 
Według A. Bacha (Geschichte und Beschreibung des fürstlichen jungfräulichen 
Klosterstiftes Cistercienser Ordens in Trebnitz. Neisse 1859, s. 183) najstarszy ko-
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Pośrednio źródła do dziejów klasztoru cysterek wspomina-
ją o dwóch innych świątyniach. Fundacja klasztoru przez księcia 
Henryka miała swój finał w postaci spisania dyplomu przed kościo-
łem św. Mikołaja w podwrocławskiej wsi Szczepin w czerwcu 1203 
roku86. W dyplomach z 1208 i 1218 roku ponownie obdarzających 
libertacjami Trzebnicę, książę Henryk I nadał dziesięciny z wsi Ozo-
rowice przynależnych do kościoła Panny Marii w Legnicy87.

W późniejszym czasie klasztor trzebnicki pozyskał także patronat 
nad wiejskim kościołem parafialnym w Sadlnie, co potwierdził do-
kument biskupa wrocławskiego Tomasza I z 18 grudnia 1257 roku88. 
Ten akt prawny nie daje pewnych wskazówek co do czasu przejęcia 
patronatu, niemniej pozwala sądzić, że parafii pod cysterskim pa-
tronatem miano przyporządkować kościół w Stolcu, który dopiero 
planowano wznieść. Tym samym mamy kolejny ślad funkcjonowa-
nia świątyni pomocniczej – filialnej w przestrzeni XIII stulecia89. 
Uzyskanie prawa patronatu do kościoła w Sadlnie nie było w tym 
czasie odosobnioną donacją wobec cysterek. W kilka lat później (20 
maja 1262 r.) Otto, pleban z Ołoboku odstąpił mniszkom patronat 
do kościoła, w którym sprawował posługę duszpasterską90. Niejako 
na marginesie trzebnickich związków z parafiami wspomnieć należy 

ściół oraz późniejsza fara miejska nosiły wezwanie świętych Piotra i Pawła. Zob. 
K. Bobowsk i: Podstawy bytu konwentu trzebnickiego. W: Księga Jadwiżańska. 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulurze Ślą-
ska”, Wrocław–Trzebnica 21–23 września 1993 roku. Wrocław 1995, s. 65.
86 KDŚ, T. 1, nr 103.
87 KDŚ, T. 2, nr 130, nr 193.
88 SUb, Bd. 3, Nr. 252.
89 R. Stelmach przytacza (Dokumenty do dziejów klasztoru trzebnickiego – 
problematyka i stan zachowania. W: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, 
dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej 
Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek 
w Trzebnicy. Trzebnica 18–21 września 2002 r. Red. A.M. Wyr wa, ks. A. K ie ł-
ba sa SDS, ks. J. Swastek . Poznań 2004, s. 296–297), że już w 1248 r. książę 
wrocławski Henryk III Biały wydał stosowny dokument regulujący opłaty dla 
kościoła w Sadlinie ze wsi Stolec. 
90 SUb, Bd. 3, Nr. 399.
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o XIV-wiecznym falsyfikacie z klasztornego skryptorium datowanym 
na 23 maja 1223 roku, w którym to dokumencie wzmiankowany 
jest kościół św. Wojciecha w Miliczu91.

Premonstrantki
Klasztor św. Zbawiciela w Rybniku / Błogosławionej Dziewicy Marii 

– Bosidom (Domus dei) w Czarnowąsach
Dokument biskupa Wawrzyńca z 25 maja 1223 roku wyraźnie 

wskazuje92, że konwent sióstr w Rybniku posiadał tamtejszy ko-
ściół parafialny Marii Panny, który już po translacji klasztoru do 
Czarnowąsów dalej jest pod jego patronatem93. Jako znajdujący się 
pod patronatem norbertanek jest wzmiankowany do 1288 roku. 
Na mocy akcji prawnej potwierdzonej dokumentem z 13 listopada 
1288 roku siostry zrzekły się, za cenę wolności swoich wsi, praw do 
patronatu nad kościołem w Rybniku na rzecz książąt raciborsko- 
-cieszyńskich94. 

Efektem „ubocznym” pierwszego znanego dyplomu dla premo-
strantek z Rybnika (maj 1223 r.) jest potwierdzenie w źródłach pi-
sanych funkcjonowania kościoła św. Mikołaja w Cieszynie, który 
ponownie wzmiankowany jest w sześćdziesiąt lat później (1284 r.), 
i wynikające z tych informacji zmiany zachodzące w okręgach dzie-
sięcinnych cieszyńskiego grodowego kościoła oraz świątyni w Ryb-
niku, które wyraźnie świadczą o związaniu okręgów dziesięcinnych 
z limesem zasięgu ich duszpasterstwa95.

91 Kościół św. Wojciecha w Miliczu nie był w zależności prawnej od klasztoru 
trzebnickiego. SUb. Bd. 1, 3 Lief., Nr. 357; M. Młynarska-Ka let ynowa: 
O dawnym targu milickim. W: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. 
Red. J. Kolenda. Wrocław 2008, s. 91, przypis 3.
92 KDŚ, T. 3, nr 283.
93 Przenosiny norbertanek rybnickich do Czarnowąsów z adnotacją o kaplicy (za-
pewne w Rybniku) z jej działem w Chwałowicach – Falewich. SUb, Bd. 1, Nr. 298. 
94 SUb, Bd. 5, Nr. 403; 
95 KDŚ, T. 3, nr 283; SUb, Bd. 5, Nr. 108; B. K loch: Najstarsze parafie..., 
s. 56.
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Przekaz z połowy XV wieku sugeruje, że parafia w Czarnowąsach 
powstała i była pod patronatem premonstrantek już od dawna, i mo-
gła powstać krótko po 1228 roku (data translacji), co po częśći zda-
je się potwierdzać wspomniany zapis96. Norbertanki czarnowąskie 
rozpoczęły proces lokacji na prawie niemieckim, w tym w Żelaznej, 
w swoich dobrach. Na rzecz tamtejszego kościoła św. Mikołaja prze-
znaczono w 1274 roku 1 łan ziemi uprawnej z lokowanego areału 
wsi97. Jest to również pierwsza informacja źródłowa o tej świątyni.

Magdalenki
Klasztor św. św. Piotra i Pawła w Nowogrodzcu nad Kwisą
Klasztor magdalenek mocą aktu prawnego potwierdzonego 

dokumentem z 9 października 1247 roku, z woli książąt śląskich 
Bolesława II Rogatki i Henryka III Białego, uzyskał patronat nad 
nowogrodzkim kościołem parafialnym NMP, przy którym posiadały 
one swoją siedzibę98. W 1255 roku zakonnice uzyskały potwierdze-
nie powyższego nadania przez papieża Aleksandra IV99. Wzmianka 
o kościele NMP w Nowogrodźcu z roku 1247 jest pierwszym prze-
kazem źródłowym wspominającym jego funkcjonowanie.

Klaryski 
Klasztor św. Klary we Wrocławiu
Klasztor dysponował kościołem farnym w Świdnicy z prawem 

patronatu, co dokumentem z 22 kwietnia 1257 roku potwierdził 
książę Henryk III Biały100. Kolejne dyplomy z 27 czerwca 1266 roku 

96 Urkunden des Klosters Czarnowanz. Hrsg. W. Wattenbach. In: CDS, Bd. 1, 
Breslau 1857, Nr. CXIX; B. K loch: Zakony i parafie..., s. 147; Idem: Najstarsze 
parafie..., s. 215–216; E. Lange: Kloster Czarnowanz. Oppeln 1930, s. 41–42, 
49.
97 CDS, Bd. 1, Nr. IX; B. K loch: Najstarsze parafie..., s. 149. E. Lange: Klo-
ster..., s. 49.
98 SUb, Bd. 2, Nr. 330; J. Heyne: Dokumentierte Geschichte..., Bd. 1, s. 279–
281.
99 SUb, Bd. 3, Nr. 149.
100 Tamże, Nr. 228.
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oraz z 14 maja 1291 roku potwierdzają związki parafii z wrocław-
skim klasztorem101. Przykład klasztoru św. Klary jest szczególny, gdyż 
żeńskiemu zgromadzeniu klauzurowemu przyznał książę patronat, 
a z nim dochody jednej z największych i najbardziej znaczących far 
na Śląsku102. Stan ten jednak nie zadowalał sióstr, które mając własne 
plany względem Świdnicy, zrzekły się prawa patronatu do fary św. 
Wacława i Stanisława dokumentem z 27 lutego 1358 roku na rzecz 
księcia świdnickiego Bolka II Małego103.

Benedyktynki
Opactwo św. Materna w Lubomierzu
Klasztor powstały w  latach 1278–1289 koegzystował wraz 

z osadą wiejską, ponad pół wieku później przekształconą w ośro-
dek miejski104. Niewykluczone, że tuż przed końcem XIII wieku 
funkcjonowała parafia, choć nie można wykluczyć, że była starsza 

101 H. Simon: Historia świdnickiej katedry. T. 1: W okresie średniowiecza. Oprac. 
i tłum. S. Nowotny. Świdnica 2004, s. 21–28, Aneks: dokumenty nr I (s. 123–
124) i IV (s. 127–129).
102 Nie był to jedyny przypadek, o czym świadczy nadanie patronatu klaryskom 
w Strzelinie nad tamtejszą farą miejską (w 1301 r.), którą inkorporowano do 
majątku klasztoru w  1316 r. Regesten zur schlesischen Geschichte 1316–1326. 
CDS, Bd. 18. Hrsg. C. Grünhagen, K. Wutke. Breslau 1898, Nr. 3552; 
F.X. Görl ich: Geschichte der Stadt Strehlen. Breslau 1853, s. 13, 28; P. Wiszew-
sk i: Zakony z  terenów dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego. Życie klasztorne 
w XIII – pierwszej ćwierci XVI w. Świdnica 2002, s. 53–54.
103 Ibidem, s. 54; późniejsze przekazy potwierdzają, że klaryski ponownie uzy-
skały patronat, sprawując go do czasów reformacji: K. Engelber t : Die Anfänge 
der luterischen Bewegung in Breslau und Schlesien. Teil. 5. AfschK. Bd. 22. Hilde-
sheim 1964, s. 187.
104 J. Heyne: Dokumentierte Geschichte..., Bd. 1, s. 983–984; F.X. Görl ich: 
Das Benediktiner-Jungfrauenkloster Liebenthal an der lausitz-böhmischen Grenze 
in Niederschlesien. Breslau 1864, s. 1–2, 138; A. Meer: Geschichte des Ursuliene-
rinnenklosters zu Liebenthal. Breslau 1883, s. 3–5; M. Der wich: Zarys dziejów 
benedyktynów i benedyktynek na Śląsku. „Śląski Kwartalnik Historyczny ››Sobót-
ka‹‹” 1998. R. 53, z. 3–4, s. 454; Handbuch der historischen Stätten. Schlesien. 
Bearb. H. Weczerka . Stuttgart 1977, s. 282.
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ani żeli klasztor (osada istniała już co najmniej w połowie XIII w. 
– wzmiankowana w 1251 r.)105. Stan wiedzy na temat prepozytów  
(kapelanów klasztornych) klasztoru benedyktynek pozwala sądzić, że 
probostwo było powiązane z tym urzędem106. Nie można wykluczyć, 
że tak już było od schyłku XIII wieku. Prócz kościoła parafialnego 
i zarazem zakonnego w Lubomierzu benedyktynki pozyskały w 1294 
roku patronat nad kościołem w Pożarzycach, który został przeka-
zany przez jego plebana wywodzącego się z rodziny fundatorów 
benedyktynek w Lubomierzu107. Kolejne nadania poczyniono już 
w początkach XIV wieku108.

Zakony krzyżowe
Joannici
Związki joannitów z świątyniami o charakterze parafialnym roz-

poczęły się już na samym początku XIII wieku, niemniej już w 1187 
roku uzyskali patronat nad kościołem w Tyńcu koło Ślęży109. Jako 
pierwszy rycerz Imbram nadał joannitom najpewniej już w 1202 
roku kościół św. Piotra w rodzinnym Strzegomiu110. Przy okazji 
wydania dokumentu potwierdzającego akcję prawną, została w dy-
plomie umieszczona wzmianka o poświęceniu wspomnianego ko-

105 Istnieje wzmianka o tamtejszej kaplicy św. Anny, niemniej jednak brak pod-
staw, by wiązać jej istnienie z duszpasterstwem parafialnym: H. Neul ing: Schle-
siens Kirchorte..., s. 169–170.
106 A. Rother, K. Hausdor f : Die Stiftspröbste und Stadtpfarrer von Liebenthal. 
AfschK. Bd. 27. Hildesheim 1969, s. 219. Tam również starsza literatura.
107 Po śmierci plebana Wylricusa de Lybental także dziesięciny kościoła w Poża-
rzycach miały stać się częścią majątku benedyktynek. SUb, Bd. 6, Nr. 153.
108 F.X. Görl ich: Das Benediktiner-Jungfrauenkloster..., s. 250–251; P. Wi-
szewsk i: Zakony..., s. 49 (przypis 274).
109 M. Sta rnawska: Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na zie-
miach polskich w średniowieczu. Warszawa 2006, s. 368. SUb, Bd. 5, Nr. 59. 
110 KDŚ, T. 1, nr 89. Obszernie na temat funkcjonowania kościoła św. Piotra, 
a następnie świętych Piotra i Pawła: A. Schade: Geschichte der ritterkirchen Jo-
hanniter-Kirche und Comthurei von St. Peter und Paul in Striegau. Breslau 1864, 
s. 12–27.
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ścioła przez biskupa wrocławskiego Waltera111. W ciągu roku 1203 
joannici uzyskali potwierdzenie nadania kościoła w Bardzie (w 1210 
r. utraconą na rzecz kanoników regularnych) oraz potwierdzenie 
darowizny kościoła w Strzegomiu, którą to darowiznę w 1205 roku, 
ponownie potwierdził papież Innocenty III112.

Nadanie joannitom wsi Łosiów przez Henryka II Pobożnego 
w 1238 roku113 mogło mieć związek z powstaniem kościoła św. Jana 
Chrzciciela, który w roku 1255 wraz z kościołem w Strzegomiu jest 
wzmiankowany przy okazji potwierdzenia ich dziesięcin114. Jednak 
czy joannici mieli swój udział w powstaniu tej parafii, jest kwestią 
niejasną i budzącą spore wątpliwości. Podobnie w roku 1223 dzięki 
joannitom miał być wzniesiony kościół św. Jana w Makowie w księ-
stwie opolsko-raciborskim, co jednak również nie ma jednoznacz-
nego umocowania w zapisach źródłowych115.

Związki zakonu z parafiami lokacyjnych ośrodków miejskich 
rozpoczynają się od trudnego do uchwycenia momentu, w którym 
przekazano im kościół farny w Złotoryi. Dokument z 1 lipca 1267 
roku wspomina o toczącym się sporze o dochody kościoła parafialne-

111 KDŚ, T. 1, nr 100.
112 Ibidem, nr 98, nr 99; KDŚ, T. 2, nr 121 (potwierdzenie prawa patronatu ko-
ścioła w Strzegomiu przez papieża Innocentego III nastąpiło w 1205 r.). Niejasne 
są losy związków kościoła strzegomskiego z joannitami skoro w 1246 r. patronat 
nad kościołem św. Piotra temu zakonowi przekazał rycerz Hermann właściciel 
Strzegomia. SUb, Bd. 2, Nr. 309. W kwestii przekazania kościoła w Bardzie ka-
nonikom regularnym, por.: J. Schweter : Wartha (Bardo Śląskie). Historia miej-
scowości pielgrzymkowej i odbywanych do niej pielgrzymek. Tłum. S. Stańczyk .
Bardo 2001, s. 28–29.
113 R. Stelmach: Źródła do dziejów joannitów na ziemi opolskiej. W: Sacrum 
i profanum..., s. 118.
114 SUb, Bd. 3, Nr. 144, 145; Regestem zur schlesischen Geschichte. CDS, Bd. 7, 
2. Theil: Bis zum Jahre 1300. Vrl. C. Grünhagen. Breslau 1875, Nr. 889.
115 Przekazanie zakonowi wioski nie musiało mieć żadnego związku z powsta-
niem kościoła i parafii, gdyż wezwanie św. Jana Chrzciciela najpewniej łączyło 
się z powstaniem kościoła na pograniczu diecezji, której patronem był św. Jan 
Chrzciciel. Zob.: M. Sta rnawska: Między Jerozolimą a Łukowem..., s. 45.
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go w Złotoryi będącego w posiadaniu joannitów116. Książę Henryk 
IV Prawy dokumentem z 4 marca 1280 roku przekazał zakonowi 
kolejną farę miejską, tym razem kościół farny św. Mikołaja w Brze-
gu117. W roku 1281 dzięki księciu Bernardowi Zwinnemu przypadł 
joannitom patronat nad kolejnym kościołem farnym, tym razem 
w Lwówku Śląskim118. Akt nadania został potwierdzony 2 sierpnia 
1288 roku119. Potwierdzenie księcia Bolka I Surowego w sprawie ko-
ścioła w Lwówku wiązało się z odrębnymi nadaniami (w tym samym 
dniu) patronatu dla joannitów nad dwoma kościołami wiejskimi 
w Rusku pod Świdnicą oraz w Ludwikowicach120. Równie, niejako 
przy okazji nadania Franciszka de Wilchicz dla joannitów z Tyńca 
(dyplom z 28 sierpnia 1287 r.), potwierdzone jest funkcjonowanie 
pod patronatem zakonu tamtejszej parafii, także obsługiwanej przez 
brata Dyhtmara121. Znacznie późniejszy zapis z 1335 roku ujawnia 
funkcjonowanie parafii w obecnych Kościeżycach fundowanych 
przez lub dla joannitów, której to parafii początki można datować 
na przynajmniej schyłek omawianego okresu lub pierwsze lata XIV 
stulecia122.

W ślady potomków Henryka I Brodatego poszli również ksią-
żęta opolscy i bytomsko-kozielscy. Najpierw Bolesław I opolski 
nadał patronat nad kościołem, w Solcy (Starej Białej) dokumentem 
116 Zachowany przekaz świadczy, że w 1267 r. toczył się spór o dochody kościo-
ła w Złotoryi będącego już wówczas pod patronatem joannitów. SUb, Bd. 4, 
Nr. 24.
117 Tamże, Nr. 387. H. Schoenborn (Geschichte der Stadt und des Fürstentums 
Brieg. Ein Ausschnitt aus der Geschichte Schlesiens. Brieg (b.d.w.), s. 63–64) dość 
ogólnikowo wspomina o tym nadaniu.
118 Dokument nadania znany z transumptu z roku 1527. SUb. Bd. 4, Nr. 465.
119 SUb, Bd. 5, Nr. 393.
120 Ibidem, Nr. 391, 392.
121 Ibidem, Nr. 359.
122 Zważywszy na zapis ówczesnej nazwy wsi – Novavilla – czas powstania para-
fii, którą pozyskał komtur z Brzegu, można przyjmować na najwcześniej przełom 
XIII i XIV stulecia. Regesten zur schlesischen Geschichte 1334–1337. CDS. Bd. 29. 
Vrl. K. Wutke. Breslau 1923, Nr. 5493. Por. M. Sta rnawska: Między Jerozoli-
mą a Łukowem..., s. 368.
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wydanym między 23 kwietnia a 1 maja 1285 roku123, a następnie 
z woli Kazimierza I bytomskiego joannici założyli placówkę w Koźlu, 
przejmując również tamtejszy kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Zygmunta, co najpewniej nastąpiło w roku 1293124.

Bożogrobcy
W 1295 roku książę Przemysł przekazał kanonikom Grobu Pań-

skiego w Jerozolimie szpital św. Krzyża wraz z kościołem świętych 
Piotra i Pawła na terenie Nowego Miasta (powstałego na terenie 
przed mieścia raciborskiego)125. Jako że Nowe Miasto w zamiarze 
założyciela miało stać się konkurencyjnym ośrodkiem miejskim dla 
Raciborza, jednym z elementów uniezależnienia mogło być wyod-
rębnienie parafii pod patronatem bożogrobców. Wprawdzie brak 
dowodów na działania mające na celu powstanie odrębnej para-
fii, niemniej bożogrobcy zapewne mieli swój udział w powstaniu 
szkoły, konkurencyjnej do tej działającej przy farze Panny Marii 
w Raciborzu i – co niezwykle istotne – proboszcz parafii raciborskiej 
zagwarantował sobie oraz swoim następcom udzielanie sakramentów 
podopiecznym szpitala św. Krzyża126. Ochrona praw starej parafii 
to jeden argument, powstanie zaś odrębnej szkoły w tym konkret-
nym przypadku może miało związek z planami emancypacyjnymi 
mieszkańców – m.in. parafialnymi – Nowego Miasta wspomaganych 
przez bożogrobców. Marek Słoń omawiając losy „miast podwój-

123 SUb, Bd. 5, Nr. 204. O zamiarze nadania prawa patronatu do wyżej wspo-
mnianego kościoła informuje już inny dyplom z 23 kwietnia (tamże, Nr. 203).
124 Zapis dyplomu biskupa Jana III Romki z 22 stycznia 1293 r. SUb, Bd. 6, Nr. 
87; zob. R. Stelmach: Źródła do dziejów joannitów..., s. 122.
125 SUb, Bd. 6, Nr.209; zob.: M. Słoń: Miasta podwójne i wielokrotne w średnio-
wiecznej Europie. Wrocław 2010, s. 174–177.
126 N. Mika: Bożogrobcy raciborscy w średniowieczu. W: Klasztor w mieście śre-
dniowiecznym i  nowożytnym. Red. M. Der wich, A. Pobóg-Lenar towicz . 
Wrocław–Opole 2000, s. 422; B. K loch: Zakony i  parafie..., s. 151; Idem: 
Bożogrobcy na Górnym Śląsku do I połowy XIV wieku –wybrane zagadnienia. W: 
Bożogrobcy. Jerozolima – Miechów – Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 paź-
dziernika 1999 r.. Red. J. Kurek . Chorzów Batory 2000, s. 63.
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nych”, do których zaliczył Nowe Miasto i Racibórz, wskazał, że 
90% spośród tego typu ośrodków osadniczych uzyskało samodzie-
lość parafialną127. Taki wynik badań skłania do przyjęcia powyższej 
hipotezy względem Nowego Miasta koło Raciborza.

Krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą
Wrocławski szpital krzyżowców pod wezwaniem św. Elżbiety  

(od 1257 r. znany jako szpital św. Macieja) posiadał patronat nad 
tamtejszą parafią miejską, również pod wezwaniem św. Elżbiety, 
jedną z dwóch centralnych far Wrocławia, na podstawie dyplomu 
konfirmującego z 26 lutego 1253 roku, którego wystawcami byli 
książęta Henryk III Biały, Władysław i ich matka księżna Anna128.  

Konsekwencją nadania w 1264 roku dziesięcin dla szpitala św. 
Macieja z wsi Bolesławice (Tylinów) było przekazanie tej placówce 
przez księcia głogowskiego Konrada sześć lat później tamtejszej kaplicy 
z jej dochodami129. Kaplica jest tożsama z później wzmiankowanym 
kościołem parafialnym130. Szpital i klasztor św. Macieja uzyskał dzię-
ki łasce księcia głogowskiego Henryka prawo patronatu do kościoła 
w Kluczborku. Książę Henryk III głogowski wystawił stosowny do-
kument potwierdzający akcję prawną z 15 maja 1298 roku131.

127 M. Słoń: Miasta podwójne..., s. 469.
128 SUb, Bd. 3, Nr.60, 61; Series et acta magistrorum Wratislaviensium ad sanc-
tum Mathiam ex charthophylacio conscripta. In: SRS, Bd. 2, s. 291.; por.: R. Że-
rel ik : Krąg średniowiecznego duchowieństwa kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. 
W: Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii 
i zabytków sztuki. Red. M. Zlat . „Acta Universitatis Wratislviensis No 1826”: 
Historia Sztuki X. Wrocław 1996, s. 156–157; M. Słoń: Szpitale średniowiecz-
nego Wrocławia. Warszawa 2000, s. 133.
129 Series et acta magistrorum Wratislaviensium ad sanctum Mathiam..., s. 295; 
H. Neul ing: Schlesiens Kirchorte..., s. 322.
130 Ibidem.
131 SUb, Bd. 6, Nr. 350; T. Jurek : Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski 
Henryk (1274–1309). Kraków 2006, s. 243, Aneks I – nr 36; T. Heidenfeld: 
Chronik der Stadt Kreuzberg von Begründung derselben bis auf die neueste Zeit. 
Kreuzburg 1861, s. 13–15.
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Dwa dyplomy z 26 lutego 1253 roku, konfirmujące powstanie 
szpitala św. Elżbiety, pozwalają także na uchwycenie fragmentu sieci 
parafialnej na terenie podwrocławskich osad. Wspomnieć należy 
raz jeszcze, że w tym dokumencie po raz pierwszy pojawia się zapis 
o kościele parafialnym Wszystkich Świętych na Ołbinie132. Była to 
oprócz kościoła św. Michała Archanioła druga świątynia parafialna 
na tym podmiejskim obszarze średniowiecznego Wrocławia133.

Krzyżacy 
Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jero-

zolimie dzięki hojności księcia Henryka III głogowskiego uzyskał 
patronat nad parafialnym kościołem miejskim w Kożuchowie134. 
Donacja książęca miała miejsce 28 kwietnia 1287 roku. Jest to je-
dyny przypadek tego typu fundacji dla tego rycerskiego zakonu 
w diecezji wrocławskiej na przestrzeni XIII wieku.

***

Przedstawione przekazy źródłowe wyraźnie ujawniają kilka aspek-
tów związków klasztorów z parafiami diecezji wrocławskiej. Niewąt-
pliwie dla wczesnego okresu XIII wieku, ale także i później, liczne 
przypadki przekazów należy uznać, w świetle dostępnego materiału 
źródłowego, za najstarsze zachowane na temat wymienionych tam 
świątyń o charakterze parafialnym. A zatem powyższe zapiski wy-
tyczają horyzont czasowy ich udokumentowanej obecności w życiu 
duchowym diecezji. W szerszym znaczeniu przedstawione przekazy 
tworzą fragment najstarszej sieci parafii diecezji. Mamy świadomość, 
iż są dość wybiórcze, niemniej po połączeniu z innymi przekazami, 

132 SUb, Bd. 3, Nr. 60, 61.
133 H. Neul ing: Schlesiens Kirchorte..., s. 28. Szczegółowo na temat tej parafii 
zob. K. Engelber t : I. Beiträge..., s. 11–17.
134 SUb, Bd. 5, Nr. 330; C. Wa lter : Geschichte der Stadt Freystadt. Freystadt 
N/Schl. 1935, s. 13–14; T. Jurek : Dziedzic Królestwa Polskiego..., s. 237, Aneks I 
– nr 3.
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niezwiązanymi z losami klasztorów śląskich, stanowią podstawę do 
analizy procesu ukształtowania sieci parafialnej. Różnorodność osad, 
w których odnotowano kościoły związane z poszczególnymi zgroma-
dzeniami zakonnymi świadczy o powszechności fundacji kościołów 
już od co najmniej schyłku XII wieku, także w ośrodkach pozosta-
jących na marginesie życia politycznego i gospodarczego.

Trudno jednoznacznie doszukiwać się silnego wpływu poszcze-
gólnych zakonów na powstawanie parafii, niemniej jednak kilka 
klasztorów fundowano, a wraz z nimi można przyjąć zaistnienie 
parafii (Lubomierz, Czarnowąsy). W przytoczonych przykładach 
decydował rozwój osad i  istnienie wspólnoty mieszkańców, któ-
rą należało objąć opieką duszpasterską, a także określone stosunki 
własnościowe polegające na funkcjonowaniu osady klasztornej jako 
zamkniętego terytorium w rękach właściciela. Często z powodów 
prestiżowych i praktycznych skłaniało to do budowy własnych ko-
ściołów. Niewątpliwie taka fundacja sprzyjała powstawaniu odrębnej 
parafii.

Obecność adekwatnych zapisów w dyplomach dla klasztorów 
wrocławskich, pozwala przyjrzeć się sytuacji struktur parafialnych 
rodzącego się lokacyjnego miasta. Funkcjonowanie wrocławskich 
parafii św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety poprzez kilka bezcennych 
wzmianek nabiera całkowicie nowego wyrazu. Nie tylko zyskujemy 
wiedzę o ścisłym centrum miasta (tu także kościół św. Wojciecha), 
ale również poznajemy struktury parafialne obrzeży ówczesnego 
miasta (kościół Wszystkich Świętych oraz św. Michała na Ołbinie, 
a także św. Mikołaja w Szczepinie).

Termin „parochia” jest w przypadku zapisów w dokumentach dla 
klasztorów śląskich jednym z pierwszych przypadków jego użycia 
w ogóle na terenie diecezji wrocławskiej. Z kolei nadawanie okre-
ślonych norm prawnych koegzystencji: klasztor – sąsiednia parafia 
(klasztor na Piasku i sąsiednie parafie św. Elżbiety i św. Marii Mag-
daleny we Wrocławiu) sprawia, że życie religijne wspólnot jawi się 
już w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku jako unormowane 
zgodne z ówczesną praktyką Kościoła powszechnego. Dodać na-
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leży, iż dyplomy dla klasztorów wrocławskich oraz dla cystersów 
lubiąskich przynoszą sporo informacji o wyznaczaniu granic parafii, 
a tym samym tworzeniu wytyczonych granic najstarszej sieci para-
fialnej. Przekazy informujące o tym procesie są również pierwszymi 
w skali diecezji, co świadczy o zupełnie nowym pojmowaniu gra-
nic jurysdykcyjnych wspólnot lokalnych. Przekazy, szczególnie dla 
wrocławskich premonstratensów, lubiąskich cystersów, a także dla 
wrocławskich kanoników regularnych stanowią przykłady źródeł, 
które prezentują różne aspekty życia parafialnego. Podobnie ma się 
sprawa i z innymi klasztorami tych reguł na terenie diecezji.

Liczne w źródłach są zapisy o darowaniu patronatu kościołów 
z ich dochodami na rzecz wytypowanego klasztoru. Dla placówki 
zakonnej to często kolejny zapis i uposażenie w szeregu licznych 
nadań. Z punktu widzenia poszczególnych kościołów, przy nagmin-
nym braku źródeł pisanych o ich powstaniu (akcie poświęcenia czy 
informacji o budowie) są to zapisy o bezcennej wartości, gdyż to one 
wyznaczają próg istnienia poszczególnych świątyń jako historyczne-
go faktu. Dla całej grupy świątyń oddanych pod patronat instytucji 
zakonnych ta informacja to najczęściej pierwsza, na której możemy 
się opierać w badaniach nad ich przeszłością. Kościoły z południowej 
części diecezji w Jemielnicy, Koźlu, Rybniku, Solcu (Soli) i Stanicy, 
jak również przekazy o świątyniach leżących w północnej części die-
cezji, szczególnie tych wiejskich (Ludwikowice, Rusko, Zarzyska), 
to widome przykłady ich pierwszego udokumentowania w źródłach.

Przekazy źródłowe oraz bezpośrednie związki uwidaczniają roz-
liczne problemy parafii, które prowadziły do „kryzysów”, a nawet 
ich likwidacji. Przykłady dominikanów w Głogowie, Wrocławiu 
oraz w Opolu to wyjątki, w których osadzenie zakonu było równo-
znacznie z likwidacją parafii, jednakże bez przyczyn, które tkwiły 
w regresie wspólnoty parafialnej czy też słabości majątkowej. Choć 
predykanci nie byli w to bezpośrednio zaangażowani, to jednak spe-
cyfika ich życia zakonnego miała wpływ na biskupie decyzje o likwi-
dacji wspomnianych parafii.
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Przypadek kościoła w Henrykowie (Starym Henrykowie) znanym 
z „Księgi Henrykowskiej”, o którym pisano, że jego kapelan nie ma 
komu odprawiać nabożeństw, jest może nieco przejaskrawiony, nie-
mniej dowodzi istniejących problemów z trafnością doboru miejsc 
pod świątynie parafialne, jak i (może przede wszystkim) płytką – 
nieuformowaną (może to proces do końca nigdy niezakończony) 
pobożnością społeczności wiejskich. Podobnie zrzeczenie się kościoła 
w Toszku przez premonstratensów ołbińskich z powodu jego ruiny 
świadczy o problemach z uposażeniem, a może także szwankującą 
działalnością duszpasterską. Jednakże w tym konkretnym przypad-
ku jej upadek (tu czasowy) mógł być spowodowany nie do końca 
znanymi nam czynnikami.

Należy także zwrócić uwagę na zapisy świadczące o istnieniu hie-
rarchii kościołów w obrębie wspólnot parafialnych. W przypadku 
parafii w Żaganiu, Gogołowej i Sadlinie pojawiają się ślady funkcjo-
nowania świątyń, które można uznać za ich filie. Dla parafii w Go-
gołowej zachodzi również fakt wydzielenia na bazie świątyni filialnej 
odrębnej parafii z  jednoczesnym zachowaniem dotychczasowego 
zasięgu jurysdykcyjnego macierzystej świątyni parafialnej. Ilustruje 
to dynamikę przemian, co jasno dowodzi złożoności procesów for-
mowania parafii na podstawie lokalnych uwarunkowań osadniczych, 
czy też stosunków własnościowych, bądź woli fundatorów.

Znamiennym efektem przytoczenia powyższych przykładów jest 
znacząca dysproporcja pomiędzy południem diecezji – określanej 
później mianem Górnego Śląska – a północnymi obszarami okre-
ślanymi z czasem jako Dolny Śląsk. Liczba wzmiankowanych jako 
uposażenie klasztorów parafii górnośląskich jest znikoma i głównie 
odnosi się do drugiej połowy XIII stulecia. Treści zachowanych do-
kumentów nie przedstawiają bardziej złożonych relacji, a co istotne – 
we wczesnym okresie (pierwsza połowa XIII w.) rzadziej pojawia się 
określenie świątyń jako parafialnych. Zaskakuje szczególnie skromna 
na południu liczba związanych z klasztorami parafii wiejskich. Nie-
mniej jednak nie można zapominać, iż obecność w źródłach zamko-
wej świątyni w Cieszynie, którą znamy głównie z zachowanej sub-
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stancji romańskiej budowli, jest potwierdzona dzięki fundacjom dla 
premonstrantek. Także i w Toszku, gdyby nie zachowane wzmianki 
w dokumentach ołbińskiego opactwa, nie byłyby uchwytne wcze-
sne stosunki kościelne związane z tamtejszym grodem. Dzięki za-
chowanym przekazom Toszek jawi się jako przestrzeń podlegająca 
dynamicznym przemianom w okresie ponad półwiecza.

Ślady w klasztornych źródłach dokumentowych są zatem dwo-
jakie. Z  jednej strony ukazują nieraz złożone relacje klasztorów 
z parafiami, a z drugiej zawierają dość „przypadkowe” wzmianki 
o parafiach (co najmniej 9 wzmianek o kościołach, które nie za-
wsze są określone jako parafialne), co w poważnym stopniu pozwala 
uzupełnić geografię rozmieszczenia najstarszej sieci parafii. Bez tych 
zapisów byłyby to zupełnie niemożliwe. Dzięki zachowanym licz-
nym przekazom źródłowym dla XIII stulecia wiadomo, że klasztory 
śląskie odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu naszego wizerunku 
struktur parafialnych diecezji. Bez tych przekazów źródłowych nie 
posiadalibyśmy wiedzy na temat struktur przede wszystkim Wro-
cławia i  innych, szczególnie mniejszych, ośrodków miejskich, jak 
również skromniejsze byłoby nasze rozeznanie sieci parafii wiejskich, 
które w większości dość rzadko goszczą na kartach średniowiecz-
nych źródeł. Uporządkowanie oraz przeanalizowanie bazy źródłowej 
i stworzenie zeń mapy pozwalającej na nowo określić skalę zjawiska 
budowy sieci kościołów – parafii im podległych świątyń to nie tylko 
dla XIII wieku, ale i XII wieku, niezwykle isotne zadanie badawcze 
dla poznania początków organizacji sieci biskupstwa wrocławskiego.
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Tabela 1. Parafie pod patronatem zakonów (klasztorów) w bi
skupstwie wrocławskim w XIII wieku

Lp. Klasztor

Wzmiankowane  
w I. połowie XIII w.

Wzmiankowane  
w II. połowie XIII w.

kościoły 
miejskie

kościoły  
wiejskie

kościoły 
miejskie

kościoły 
wiejskie

1
kanonicy 
regularni/
Wrocław

3 13

2

kanonicy 
regularni/
Kamieniec 
Ząbkowicki

1 3 (?)

3

kanonicy 
regularni/
Nowogród 

Bobrzański – 
Żagań

1 1 1
12+1  

kościół 
filialny

4 cystersi/ 
Lubiąż 1 5+1(?) 1

5 cystersi/ 
Henryków 1 (?) 1 (?)

6
cystersi/

Kamieniec 
Ząbkowicki

1 (?) 4 (?)

7 cystersi/Rudy 4

8 cystersi/ 
Jemielnica 2

9 benedyktyni/
Orłowa 1 1

10 dominikanie/
Wrocław 1

11 dominikanie/
Głogów 1

12 dominikanie/
Opole 1



Lp. Klasztor

Wzmiankowane  
w I. połowie XIII w.

Wzmiankowane  
w II. połowie XIII w.

kościoły 
miejskie

kościoły  
wiejskie

kościoły 
miejskie

kościoły 
wiejskie

13 cysterki/
Trzebnica 1

2 +1  
(początko-
wo kościół 

filialny)

14

premon-
strantki/ 
Rybnik – 

Czarnowąsy

1 2 1

15

magdalenki/
Nowogro-
dziec nad 

Kwisą

1

16 klaryski/ 
Wrocław 1

17 benedyktyn-
ki/Lubomierz 2

18 joannici 2 2 4 5

19
krzyżowcy 

z Czerwoną 
Gwiazdą

2 1

20 bożogrobcy 1 (?)

21 krzyżacy 1
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Damian Halmer

Między pobożnością, sympatią i polityką. Mikołaj II Przemy
ślida wobec raciborskiego zgromadzenia dominikanek

Mikołaj II Przemyślida, od 1318 roku książę opawski, a od roku 
1337 pan na Raciborzu, zapisał się trwale w historii zarówno śre-
dniowiecznych Czech, jak i  Śląska. Z  nadania Jana Luksembur-
skiego stał się pierwszym lennym księciem opawskim oraz jako 
pierwszy nie-Piast przejął władzę nad jednym z  księstw śląskich. 
Zapamiętano go także ze względu na jego znaczenie na dworze 
pierwszych Luksemburgów czeskich, gdzie pozostawał wśród naj-
bliższych doradców. Wielokrotnie służył królom czeskim zarówno 
na polu dyplomatycznym, jak i militarnym. I chociaż władca ten 
nie doczekał się do tej pory powstania swojej obszernej biografii 
ani w języku polskim, ani też czeskim czy niemieckim, to jednak 
jego znaczenie i wpływ na dzieje XIV-wiecznego Śląska zdają się 
niepodważalne1. 

Jedną z cech, jaką kolokwialnie mówiąc, „zasłynął” Mikołaj II 
Przemyślida, była jego pobożność i życzliwy stosunek do instytu-
cji kościelnych i szpitalnych. Był m.in. fundatorem i protektorem 
powstałego w Opawie szpitala joannitów wraz z kaplicą2, wspierał 

1	 	Najobszerniejszą do tej pory pozycją opisującą życie i działalność księcia jest 
V. Pra sek : Kniže Mikulaš II. 1318–1365. „Věstník Matice Opavské“ 1918, 
Č.  24. Praca ta obejmuje jednak tylko sferę działalności politycznej i  dyplo-
matycznej księcia i  dotyczy okresu od 1318 r. W  języku polskim ukazaly się 
do tej pory jedynie krótkie biogramy: S. Sol ick i: Mikołaj II Przemyślida (ok. 
1288–1365). W: Polski słownik biograficzny [dalej: PSB]. T. 21. Kraków 1976; 
E. Šef č ík : Mikołaj II (ok. 1288–1365) książę opawski. W: Książęta i księżne Gór-
nego Śląska. Red. A. Barciak . Katowice 1995; N. Mika: Mikołaj II. W: Racibo-
rzanie tysiąclecia. Słownik biograficzny. Red. K. Gruchot, G. Wawoczny. Raci-
bórz 2002; N. Mika: Przemyślidzi opawsko-raciborscy. Blaski i cienie panowania. 
„Ziemia Raciborska. Rocznik Historyczno-Przyrodniczy” 2006, R. 9, s. 42–44; 
T. Góreck i, M. Wieczorek : Książęta Górnego Śląska. Żory 2008, s. 61–67.
2	 	Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae [dalej: CDM]. Bd 6: (1307–1333). 
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fundacje sakralne i  darowizny swego bliskiego doradcy Henryka 
z  Głubczyc3 oraz innych poddanych, wielokrotnie potwierdzając 
je osobnymi dokumentami4. Szczególnie bliskie były mu zaś żeń-
skie zakony mendykanckie. Wiele z  książęcych dokumentów zo-
stało skierowanych dla opawskiego zgromadzenia klarysek5. Ważne 
miejsce w fundacyjnej i protektorskiej polityce Przemyślidy zajmo-
wało także raciborskie zgromadzenie dominikanek. Najlepszym 
dowodem na to może być fakt, że Zygmunt Luksemburski w do-
kumencie z  28 stycznia 1420 roku potwierdzającym przywileje 
dla raciborskiego zakonu, wspominał postać zmarłego ponad pół 
wieku wcześniej księcia Mikołaja jako osoby najbardziej zasłużo-
nej dla zgromadzenia, autora licznych nadań i przywilejów6. Owo 
świadectwo, jak i trwająca w kolejnych wiekach pamięć o dobro-
czyńcy są zachętą do tego, aby szczegółowo zbadać i zweryfikować 
rolę pierwszego księcia opawsko-raciborskiego w  dziejach tegoż 
klasztoru.

Podjęcie tej tematyki, chociażby ze względu na wspomnia-
ny brak biografii księcia, nie jest zajęciem łatwym. Problem ten 
dotyczy zresztą nie tylko Mikołaja II, ale i  pozostałych władców 
Raciborza. Dotychczasowe badania związków książąt raciborskich 
z  tamtejszym klasztorem dominikanek prowadzone były do tej 

Hrsg. P. R it ter von Chlumecky, J. Chy t i l . Brünn 1854, Nr 452.
3	 	Archiwum Państwowe w Opolu, Akta miasta Głubczyce, nr 5; CDM. Bd 9: 
(1356–1366). Hrsg. V. Brand l. Brünn 1875, Nr 59; R. Hofr ichter : Hervor-
ragende Persönlichkeiten die aus Stadt und Kreis Leobschütz hervorgegangen. Leob-
schütz 1929, s. 9.
4	 	Codex Diplomaticus Silesiae [dalej: CDS,. Bd 2. Urkunden der Klöster Rauden 
und Himmelwitz, der Dominicaner und der Dominicarinnen in der Stadt Ratibor. 
Hrsg. W. Wattenbach. Breslau 1859, Nr 24, 49, 63; F. Kopetzky : Regesten 
zur Geschichte des Herzogthums Troppau (1061–1464). „Archiv für Österreichi-
sche Geschichte“. Bd. 45. Wien 1871, Nr 322, 340.
5	 	Zob. wykaz dokumentów wydanych przez Mikołaja II w: I. Piet r zyk : Kan-
celaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku. Kato-
wice 2008, s. 151–159.
6	 	CDS, Bd 2, Nr 79.
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pory jedynie jako wątek poboczny, towarzyszący w głównej mierze 
opracowaniom o charakterze monograficznym poświęconym sze-
rzej dziejom klasztoru7. Jedynie Antoni Barciak w swym artykule 
skupił się na związkach między raciborskimi władcami a klasztora-
mi8. Ze względu na ograniczoną objętość tekstu oraz szerzej zary-
sowaną problematykę (artykuł dotyczy bowiem zarówno męskiego, 
jak i żeńskiego klasztoru dominikańskiego od czasu założenia do lat 
60. XIV w.) autor ten nie wyczerpał w pełni zakreślonej w tytule 
opracowania tematyki, pozostawiając bez odpowiedzi wiele szcze-
gółowych pytań badawczych.

* * *

Nie jest jasne, kiedy dominikanie pojawili się w średniowiecz-
nym Raciborzu. Obecność zakonników z  tego zgromadzenia po-
świadczona jest w sporządzonym nie później niż 29 października 
1245 roku testamencie Mieszka II Otyłego, księcia opolsko-raci-
borskiego. Wśród świadków wspomnianego dokumentu wymie-
nieni zostali imiennie „comite Laurencio, Jarozlao, Jacobo, Paulo, 
Marchone, Nicolao, Dirscone, Vincencio, Marco fratribus predi-
catoribus”. Raciborski władca przekazał im wówczas 200 grzywien 

7	 	K. Prus: Świątobliwa księżniczka Ofka i  klasztor PP. Dominikanek w Ra-
ciborzu. Kartka z  dawnych dziejów Śląska. Bytom 1910, s. 19–23, 41 i  nast.; 
A. Barciak : Mendykanci w średniowiecznym Raciborzu. W: Klasztor w mieście 
średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji nauko-
wej zorganizowanej w Turawie w dniach 6–8 V 1999 r. przez Instytut Historii 
Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Red. 
M. Der wich, A.  Pobóg-Lenar towicz . Wrocław–Opole 2000; P. Stefa-
niak : Dzieje dominikanek raciborskich. Studia na jubileusz 700-lecia fundacji 
klasztoru Świętego Ducha w Raciborzu i 800-lecia założenia mniszek Zakonu Ka-
znodziejskiego. Racibórz 2006; P. Newerla : Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Mit 
einer kurzen Geschichte der Stadt Ratibor in deutscher Sprache. Racibórz 2008, 
s. 122–124.
8	 	A. Barciak : Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu. W: 
Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. Red. A. Barciak . Katowice 2008.
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srebra i polecił złożyć swe prochy w raciborskim kościele9. Warto 
jednak pamiętać, że wspomniany przez księcia kościół nie jest toż-
samy ze świątynią klasztorną, lecz kaplicą zamkową, gdzie domini-
kanie pełnili funkcję książęcych kapelanów10. Dedykowane domi-
nikanom kościół i klasztor powstały dopiero z późniejszego nada-
nia księcia Władysława I, następcy Mieszka II, który w 1258 roku 
wystawił dokument fundacyjny11. Ów władca w historii Górnego 
Śląska zapisał się jako princeps fundator, wielki darczyńca instytucji 
kościelnych, w tym także klasztorów dominikańskich12.

Żeński klasztor dominikanek w Raciborzu powstał nieco póź-
niej. Jego fundatorem był książę raciborski Przemysł. Pierwsze za-
konnice pojawiły się w mieście około 1301 roku13. Proces funda-
cyjny trwał blisko siedem lat, a sama fundacja miała być wynikiem 
złożonych przez księcia ślubów. Stosowne dokumenty wydane 

9	 	Schlesisches Urkundenbuch [dalej: SUb]. Bd 2: (1231–1250). Bearb. W. 
Irgang. Wien–Graz 1977, Nr 295; M.L. Wójcik : Appendix do najnowszych 
badań nad testamentem Mieszka II Otyłego, księcia opolsko-raciborskiego. „Wieki 
Stare i Nowe” 2005, T. 4, s. 58–72.
10	 	J. K łoczowsk i: Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku. Lublin 
1956, s. 61; Idem: Dominikańskie pochówki Piastów. W: Dominikanie w środ-
kowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna. 
Red. J. K łoczowsk i, S.A. Spież . Poznań 2002, s. 227; A. Barciak : Mendy-
kanci..., s. 495.
11	 	SUb. Bd 3: (1251–1266). Hrsg. W. Irgang, J.J. Menzel . Bearb. W. Ir-
gang. Köln–Wien 1984, Nr 269. Zob. także: A. Pobóg-Lenar towicz: Kon-
went w Opolu na tle działalności dominikanów śląskich. W: Dominikanie. Gdańsk 
– Polska – Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej pt.: Gdańskie i  eu-
ropejskie dziedzictwo. Zakon Dominikanów w dziejach Gdańska zorganizowanej 
przez Klasztor OO. Dominikanów w  Gdańsku, Instytut Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 775-lecia po-
wstania klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku (9–10 maja 2002). Red. D.A. Dzie-
kańsk i, A. Gołembnik, M. Grubka. Gdańsk–Pelplin 2003, s. 119.
12	 	W. Dominiak : Ostatni władca Górnego Śląska. Władysław I, pan na Opolu 
i Raciborzu (1225–1281). Racibórz 2009, s. 188, 199–203.
13	 	CDS, Bd 2, Nr 3; A. Weltzel : Geschichte der Stadt Ratibor. Ratibor 1861, 
s. 484.
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zostały w 1306 roku14. Zakonnice otrzymały od księcia znaczny, 
dotąd niezabudowany teren przy murach miejskich w pobliżu bra-
my mikołajskiej. W roku 1317 uposażenie to zostało powiększone, 
gdyż w wyniku zamiany działki z Janem Korniczem i jego synem 
Mieszkiem zakonnice uzyskały nową działkę przy ulicy prowadzą-
cej od wspomnianej bramy do rynku, gdzie następnie powstał ko-
ściół klasztorny pw. Św. Ducha, konsekrowany w 1335 roku przez 
biskupa wrocławskiego Nankera15. 

Działalność fundatorską Przemysła raciborskiego kontynuował 
jego syn i następca Leszek, który był w tych działaniach równie gor-
liwy jak jego ojciec16. W ten sposób, w zaledwie kilkanaście lat po 
założeniu, klasztor dominikanek w Raciborzu stał się samowystar-
czalnym i opartym na silnych podstawach ekonomicznych zgroma-
dzeniem. W skład klasztornego uposażenia weszły po 1299 roku 
m.in. wieś Ocice, dwa młyny w Nowym Mieście nad Odrą, czynsze 
z łąk, stawów rybnych, 2 książęce ławy chlebowe i 4 jatki mięsne. 
W  następnych latach majątek ten był sukcesywnie powiększany, 
także dzięki fundacjom prywatnym dla poszczególnych sióstr za-
konnych17. Klasztor żeński stał się także nekropolią raciborskich 
władców18. Jak podkreślił Antoni Barciak, „dominikanki w Raci-
borzu, przynajmniej na jedno stulecie, zdystansowały klasztor mę-
ski”19. 

Szczególna pozycja żeńskiego zgromadzenia wynikała z  jeszcze 
jednego faktu. Od samego początku przeznaczony był on bowiem 
dla Eufemii, zwanej Ofką, drugiej córki księcia Przemysława. Nie-

14	 	CDS, Bd 2, Nr 9, 11.
15	 	Ibidem, Nr 28; A. Weltzel : Geschichte der Stadt Ratibor..., s. 484–489; 
B. Nowak: Najstarsze uposażenie dominikanek raciborskich. „Studia i Materiały 
z Dziejów Śląska“ 1998. T. 23, s. 67–68.
16	 	A. Barciak : Książęta raciborscy..., s. 119.
17	 	A. Weltzel : Geschichte der Stadt Ratibor..., s. 485–489; B. Nowak: Najstar-
sze uposażenie..., s. 67 i nast.
18	 	K. Ja sińsk i: Dominikańskie pochówki Piastów. W: Dominikanie w środkowej 
Europie..., s. 227 i nast.
19	 	A. Barciak : Mendykanci..., s. 496.
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wykluczone, że wspomniane wcześniej śluby księcia i przyrzeczenie 
założenia żeńskiego zgromadzenia w Raciborzu wynikały właśnie 
z narodzin Eufemii. Prawdopodobna data jej urodzin zbiega się bo-
wiem z datą złożenia ślubów przez księcia raciborskiego20.

Eufemia wstąpiła do zakonu w 1313 roku, a więc w wieku oko-
ło czternastu lat21. Z tej okazji jej brat Leszek, następca zmarłego 
w 1307 roku Przemysła, przekazał jej wiele dożywotnich uposażeń. 
Ze względu na swe pochodzenie i wspomniane uposażenia Eufemia 
stała się niemal automatycznie najważniejszą osobą w  klasztorze, 
odpowiadając za bliskie kontakty między zgromadzeniem a ostat-
nim raciborskim Piastem22.

Leszek raciborski zmarł bezpotomnie w 1336 roku23. Na mocy 
postanowień króla czeskiego z zastosowaniem zachodniej wykładni 
prawa lennego władza w księstwie trafiła w ręce księcia opawskiego 
Mikołaja II24. Był on co prawda szwagrem zmarłego Piasta, lecz 
dla księstwa był osobą zgoła nową i dotychczas niezwiązaną blisko 
z Raciborzem. Mikołaj musiał więc odnieść się do raciborskich do-

20	 	K. Ja sińsk i: Rodowód Piastów Śląskich. T. 3: Piastowie opolscy, cieszyńscy 
i oświęcimscy. Wrocław 1977, s. 62; A. Barciak : Książęta raciborscy..., s. 117–
118; S.A. Sroka : Eufemia. W: Piastowie. Leksykon biograficzny. Red. S. Szczur, 
K. Ożóg. Kraków 1999, s. 740.
21	 	CDS, Bd 2, nr 14. Literatura na temat Eufemii (Ofki) raciborskiej jest bar-
dzo bogata. Szczególnie warto w  tym miejscu wymienić następujące pozycje: 
K.  Prus: Świątobliwa księżniczka Ofka...; P.M. Bazan: Eufemia von Ratibor. 
Blume aus des Garten des hl. Dominikus im rufe der Heiligketi gestorben am 17. 
Januar 1359. Ein Lebens und Zeitbild. Vechta 1936; N. Mika: Eufemia (Ofka). 
W: Raciborzanie tysiąclecia...; N. Mika, G. Wawoczny: Książęta opolsko-ra-
ciborscy. Wybrane postacie. Racibórz 2000, s. 34–40; P. Stefaniak : Mistyczki. 
Święte i błogosławione mniszki dominikańskie. Kraków–Racibórz 2007, s. 44–48. 
22	 	P. Stefaniak : Dzieje dominikanek... , s. 26–27; Idem: Mistyczki..., s. 45; 
B. Nowak: Najstarsze uposażenia..., s. 67.
23	 	K. Ja sińsk i: Rodowód..., s. 60.
24	 	Szerzej na ten temat: N. Mika: Przejęcie księstwa raciborskiego przez władcę 
opawskiego Mikołaja II. „Opava. Sborník k dějinám města” 2000, T. 2; O. Pus-
tejovsky : Schlesiens Übergang an die böhmische Krone. Machtpolitik Böhmens im 
Zeichen von Herrschaft und Frieden. Köln–Wien 1975, s. 31–36.
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minikanek oraz Eufemii i w pewien sposób ułożyć sobie przyszłe 
z nimi stosunki. 

 
Specjalny szacunek
Księżna Eufemia i  zarządzany przez nią klasztor dominikanek 

w Raciborzu cieszyły się za życia Leszka raciborskiego szczególnym 
szacunkiem władcy, który wynikał po części z faktu, że książę ra-
ciborski był bratem przeoryszy. Lecz i nowy władca Raciborza był 
z nią blisko spokrewniony. W roku 1318, prawdopodobnie wkrót-
ce po objęciu władzy w księstwie opawskim, Mikołaj II poślubił 
bowiem Annę, najstarszą córkę Przemysła raciborskiego, czyli star-
szą siostrę Eufemii25. 

Podobne jak zmarły Leszek, tak i  Mikołaj II traktował swoją 
szwagierkę Eufemię z szacunkiem i chyba również podziwem. Naj-
wyraźniej widocznym znakiem owego specjalnego szacunku dla 
Eufemii (a przez to i całego klasztoru) był fakt, że książę Mikołaj II 
skierował do raciborskiego klasztoru dominikanek trzy spośród sze-
ściu swoich córek. Były nimi Elżbieta, Agnieszka i Anna26. Ostat-
nia z nich co prawda przebywała w klasztorze krótko, gdyż w 1350 
roku wydana została za Burcharda hrabiego Hardeck27, lecz Elżbie-
ta i Agnieszka pozostały w klasztorze. Po śmierci Eufemii w 1359 
roku przejęły pozycję i obowiązki, stając się najważniejszymi sio-
strami w zakonie28. 

Inna droga wybrana została dla najstarszej z córek księcia Miko-
łaja II Przemyślidy. Ze względu na podjęty w niniejszej rozprawie 
temat nie sposób jednak jej osoby pominąć. Najstarszą spośród có-
rek księcia i księżnej Anny raciborskiej była urodzona na początku 
lat dwudziestych XIV wieku Eufemia. Zbieżność imion nie może 
być tutaj przypadkiem. Księżniczka ta wydana została następnie za 

25	 	Chronicon Aulae Regiae. Vyd. J. Emler. „Fontes Rerum Bohemicarum“ 
1884, T. 4, s. 250; K. Ja sińsk i: Rodowód..., s. 61. 
26	 	CDS, Bd 2, Nr 35–36.
27	 	B. Nowak: Najstarsze uposażenie..., s. 73.
28	 	CDS, Bd 2, Nr 66, 69, 71; A. Barciak : Książęta raciborscy..., s. 121–122.
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księcia mazowieckiego Siemowita III, przez co straciła na pewien 
czas związek z Raciborzem. Na Mazowszu dała się jednak poznać 
jako osoba bardzo przychylna Kościołowi, współfundatorka m.in. 
klasztoru augustianów w Sochaczewie29. Co jednak najważniejsze, 
córka Eufemii i Siemowita III o  imieniu Anna także wstąpiła do 
raciborskiego zakonu, dołączając tam do swych ciotek30. Trudno 
jednoznacznie ustalić, jakimi motywami kierowała się w  swych 
działaniach księżna mazowiecka. W kwestii osobistej pobożności 
można dopatrzeć się zbieżności między imienniczkami. Bardzo 
prawdopodobne, że i najstarsza córka księcia opawskiego przez pe-
wien czas znajdowała się w bliskim otoczeniu swej pobożnej ciotki. 
Od roku 1354 w klasztorze przebywała także Elżbieta, córka Anny 
Przemyślidówny i hrabiego Hardeck31.

Opierając się na wskazanych informacjach, można także zauwa-
żyć cechy charakteryzujące Mikołaja II. Warto bowiem pamiętać, 
że decyzje takie, jak oddanie córek do klasztoru czy też nadanie 
imienia, były podejmowane z  uwzględnieniem woli ojca lub też 
były wyrazem jego osobistych wyborów. Stąd też jest niemal pew-
ne, że to właśnie Mikołaj II Przemyślida nadał swej najstarszej córce 
imię na cześć przeoryszy raciborskich dominikanek, a trzy następne 
skierował na wychowanie duchowne u jej boku. Czynił to na długo 
przed objęciem władzy w Raciborzu, a więc trudno dopatrywać się 
tu kontekstu politycznego. Bliski i osobisty stosunek Mikołaja II 
Przemyslidy do szwagierki, przeoryszy raciborskich zakonnic, wy-
nikał więc z jej autorytetu lub cech charakteru. Powstała w ten spo-
sób sympatia księcia wobec Eufemii i bliskie z nią związki podobne 
były do tych, jakie cechowały stosunki między nią a ostatnim pia-
stowskim władcą księstwa. 

29	 	Zob. J.M. Marsza l ska : Księżniczki śląskie, żony książąt mazowieckich. W: 
Ślązacy w oczach własnych i obcych. Red. A. Barciak . Katowice–Zabrze 2010, 
s. 144–146. Należy jednak wspomnieć, że autorka nie zauważyła zbieżności 
imion między córką Mikołaja II Przemyślidy a raciborską dominikanką.
30	 	CDS, Bd 2, Nr 50.
31	 	Ibidem, Nr 48.



Między poBożnością, SyMpatią a polityKą 313

Książę dobry, lecz mniej hojny
Bliskie związki między Przemyślidą a  Eufemią dawały realne 

szanse na to, że po przejęciu władzy w sąsiednim księstwie będzie 
on kontynuował również fundacyjną politykę swych poprzed-
ników. Lecz książę Mikołaj II opawsko-raciborski nie należał do 
władców majętnych. Wiele czasu spędzał na dyplomatycznych po-
dróżach, towarzysząc czeskim Luksemburgom zarówno podczas 
wypraw wojennych, jak i misji politycznych, co z pewnością nie-
korzystnie odbijało się na książęcej ekonomice. Także miasta opaw-
skie, a szczególnie stolica księstwa, wyposażone w wiele wolności, 
przywilejów i ulg, nie przynosiły wielkiego dochodu do książęce-
go skarbca. Sytuacja taka wymuszała na Mikołaju zmianę polityki 
ekonomicznej wobec klasztoru. 

Mikołaj II z powodu trudnej sytuacji finansowej nie mógł po-
zwolić sobie na odstępowanie siostrom swych dóbr w  zamian za 
utrzymywanie przyjaznych stosunków. Zdawał sobie jednak sprawę 
z  tego, że mogło to być odczytane jako świadectwo braku zain-
teresowania sprawami księstwa lub też akt wrogości. Aby sytuacji 
nie zaogniać, książę począł posiadane przez siebie dobra siostrom 
sprzedawać32. I  tak już 17 lutego 1337 roku, a więc wkrótce po 
przejęciu władzy w Raciborzu, książę sprzedał za sumę 300 grzy-
wien groszy praskich wieś Suchą Psinę leżącą w księstwie opawskim 
nieopodal Kietrza i Baborowa, która w przeciwieństwie do posiada-
nych przez klasztor Ocic czy Lysek była miejscowością lokowaną na 
prawie niemieckim, in iure Lubshicensi33, co podnosiło jej wartość. 

Szczególne znaczenie dla zakonnej ekonomiki miała transak-
cja, do której doszło trzy lata później. Dnia 19 sierpnia 1340 roku 
bracia Henryk i Jeszko z Plumlova, związani z majętnym i wpły-
wowym morawskim rodem z Kravara34, sprzedali na rzecz Eufe-
mii i całego zgromadzenia swe dobra, obejmujące miasto Baborów 

32	 	A. Barciak : Książęta raciborscy..., s. 121.
33	 	CDS, Bd 2, Nr 30.
34	 	T. Ba letka : Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa. Praha 2003, s. 132–
133.
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z wsiami Sułków, Czerwonków i Dzielów wraz z wszelkimi prawa-
mi35. Utworzone w  ten sposób dominium było niezwykłym „za-
strzykiem” dla majątku sióstr, który powiększył się w  ten sposób 
nie o kolejną wieś, ale o lokowane na prawie niemieckim miasto. 
Baborów w połowie XIV wieku co prawda nie był bardzo ważnym 
ośrodkiem miejskim, lecz nie umniejsza to w  żaden sposób jego 
znaczeniu. Miasteczko to, założone przed 1296 rokiem (prawdo-
podobnie w latach 60. lub 70. XIII w.) przez możnowładcę Bawora 
III zwanego Wielkim, stronnika i zaufanego doradcę króla Przemy-
sła II Ottokara, miało w zamyśle stać się swego rodzaju centrum 
przygranicznych włości rodu Baworowiców, ważnym ośrodkiem 
rolniczym i handlowym. Plany te nie zostały zrealizowane, gdyż po-
lityczne zamieszanie po śmierci czeskiego monarchy pod Suchymi 
Krutami i  pozbawienie wpływów rodu spowodowało degradację 
znaczenia Baborowa i jego przejęcie. Na tle okolicznych wsi mia-
steczko nadal jednak odgrywało rolę nadrzędną36.

Mikołaj II Przemyślida dwukrotnie potwierdził sprzedaż Babo-
rowa i okolicznych wsi oraz zwolnił zakon ze wszystkich ciężarów, 
z wyjątkiem konnego. Uczynił to za pomocą dwóch podobnych, 
lecz niezależnych dokumentów, wydanych w trzy dni po sprzedaży, 
a więc 22 sierpnia 1340 roku37. Wiele jednak wskazuje na to, że rola 
księcia nie ograniczyła się tylko do prawnego potwierdzenia trans-
akcji. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że był on pomysłodawcą 
i organizatorem sprzedaży. Za takim wyjściem przemawiają frag-
menty wystawionego przez Henryka i Jeszka dokumentu. W jego 
treści prócz Eufemii, która była zdecydowanie najważniejszą osobą 
w klasztorze i w  jego imieniu zatwierdzała transakcje, wymienio-
ne zostały także córki Mikołaja II – Elżbieta, Agnieszka i Anna38. 
35	 	CDS, Bd 2, Nr 35.
36	 	Zob. szerzej B. Cima ła , S. Senf t : Baborów 1296–1996. Dzieje miasta 
i gminy. Opole 1996, s. 28–36; D. Ha lmer: Kilka uwag o lokalizacji i powstaniu 
miasta Baborów. W: Europa, Śląsk, Świat najmniejszy. Red. H. Honysz , J. Mo-
krosz . Katowice–Rybnik 2007, s. 130–141.
37	 	CDS, Bd 2, Nr 36–37.
38	 	Ibidem, Nr 35.
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Sytuacja taka do tamtej pory nie miała miejsca w  treści żadnego 
wcześniejszego dokumentu. Wymieniony został także i sam książę. 
Jeszko i Henryk przyobiecali mu, że zadbają o sporządzenie dodat-
kowych dokumentów w Raciborzu, jako że swój dokument bra-
cia wystawili w Opawie, stolicy księstwa (jest to o tyle ciekawe, że 
w przypadku pozostałych transakcji kupna dóbr przez dominikan-
ki stosowne dokumenty wystawiane były tylko w Raciborzu)39. 

Sprzedaż Baborowa – jak się wydaje – podyktowana była nie tyl-
ko względami ekonomicznymi. Należy w tym miejscu wspomnieć, 
że posiadane przez Henryka i Jeszka dobra Plumlov, od których pi-
sali się „de Plumnau”, były dawnym majątkiem księcia Mikołaja II 
i jego ojca, w których książęta opawscy osiedlili się w około 1311 
roku. Mikołaj II sprzedał je Janowi Luksemburskiemu po przejęciu 
władzy w księstwie, ten zaś wkrótce odsprzedał je (z zyskiem) Vo-
kovi z Kravara40. I choć na pierwszy rzut oka związek ten nie jest 
jasny, to warto wspomnieć, że w literaturze podkreśla się związki 
bocznej linii Przemyślidów i  rodu Kravarskich, a wspomnianego 
Voka uznaje się jako protektora Mikołaja II i osobę, która w jego 
imieniu zabiegała u  czeskiego monarchy o  powołanie księstwa 
opawskiego i legitymizację praw książąt opawskich41. Wszystko to 
może świadczyć na rzecz tezy, że za kulisami sprzedaży Baborowa 
raciborskim dominikankom stał właśnie książę Mikołaj II – blisko 
związany z Kravarskimi – który całe to przedsięwzięcie zaaranżował 
i doprowadził w ten sposób do znaczącego wzrostu siły ekonomicz-
nej zgromadzenia.

Sprzedaż Baborowa nie jest zresztą przykładem odosobnionym. 
Już 3 lutego 1337 roku wydany został dokument, w którym sędzia 
raciborski Deczko potwierdził sprzedaż dominikankom wsi Ligo-

39	 	Ibidem.
40	 	CDM. Bd 15: (Nachträge 1207–1408). Hrsg. B. Bretholz . Brünn 1903, 
Nr 37, 55.
41	 	D. Prix : Opava vrcholného středověku. V: Opava. Historie. Kultura. Lidé. 
Red. K. Mül ler, R. Žáček . Praha 2006, s. 58.
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ta przez rodzinę zmarłego Piotra Strala42. Czynił to „per Magnifi-
cum Principem dominum nostrum dominum Nicolaum ducem 
Oppauiensem et Ratiboriensem specialiter ad hoc deputatus, quod 
omnes resignaciones bonorum, quas sub vendiciones commutacio-
nis aut quocumque alio in tytulo Terra Ratiboriensi dumcumque 
fieri contigerit, debeant fieri coram nobis – na wyraźną prośbę szla-
chetnego księcia naszego pana Mikołaja, księcia opawskiego i  ra-
ciborskiego, który zrzekł się wszelkich korzyści jakie od sprzedaży, 
zamian oraz jakichkolwiek innych [czynności – D.H.] należne mu 
są z  tytułu władzy w ziemi raciborskiej, obciążając nimi nas oso-
biście”. Poprzez takie działanie nowy książę raciborski zachęcił na 
pewno wdowę i potomków po Piotrze. Ponadto, dokument spo-
rządzony został „per manus Petri Wladizlauiensis Plebani”43, który 
w tym czasie pełnił funkcję książęcego kapelana, co również wska-
zuje na prawdopodobieństwo swego rodzaju „zakulisowego” udzia-
łu księcia i w tej transakcji44. Dnia 21 sierpnia 1338 roku książę 
swym dokumentem potwierdził tę sprzedaż45. 

W latach kolejnych Mikołaj II Przemyślida jeszcze czterokrot-
nie wydawał dokumenty związane z dominikankami. Dnia 2 lu-
tego 1343 roku książę sprzedał zakonowi prawa książęce i czynsz 
w miejscowości Bieńkowice nieopodal Raciborza46, a 30 września 
roku 1354 uwolnił siostry od ciężarów za służbę konną w dobrach 
baborowskich47. Potwierdził także w 1351 roku sprzedaż przez bra-
ci Benka, Turcza i Koberna dóbr w Bieńkowicach48, a w dniu 12 
lutego 1356 roku potwierdził ponadto darowiznę swego imienni-

42	 	CDS, Bd 2, Nr 29.
43	 	Ibidem.
44	 	A. Weltzel : Geschichte der Stadt Ratibor..., s. 330–331; I. Piet r zyk : Kan-
celaria i dokument..., s. 37. 
45	 	CDS, Bd 2, Nr 32.
46	 	Ibidem, Nr 39.
47	 	Ibidem, Nr 48.
48	 	Ibidem, Nr 43.
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ka, wójta dziedzicznego w Raciborzu, obejmującą cztery grzywny 
czynszu z miasta Żor49.

Powyższe transakcje, zarówno te dokonane bezpośrednio przez 
księcia, jak i  te, których mógł być inicjatorem, świadczą o  jego 
wsparciu dla raciborskich dominikanek. Było to jednak wsparcie 
interesowne, a książę Mikołaj II daleki był od przekazywania za-
konnicom swych dóbr – kolokwialnie mówiąc „za darmo” – co 
zdecydowanie różni go od poprzedników. Kolejne sprzedaże, choć 
z pewnością korzystne dla zakonu, każdorazowo uzupełniały także 
kasę książęcą. Pytanie brzmi: W jakim stopniu była to sytuacja wy-
muszona słabą kondycją finansową księstwa, a w jakim wyraz nieco 
mniejszej gorliwości w porównaniu do poprzedników?

Nic za darmo
Pierwszym świadectwem źródłowym kontaktów księcia Miko-

łaja II z klasztorem był dokument wydany 15 czerwca 1331 roku 
w Hradcu, w którym książę potwierdził darowiznę nieznanej współ-
cześnie wsi Besdeaw lub Besdcaw w ziemi opawskiej, przekazanej 
przez braci Ottona zwanego Thure i Jeszka Linavitów50. Dokument 
ten, w treści dość lakoniczny, wynikał z praw i obowiązków księcia 
jako lennego władcy księstwa opawskiego, który zatwierdzać po-
winien darowizny swych poddanych i te obejmujące tereny swego 
księstwa (czerpał zresztą z tego tytułu stosowne korzyści). Odnosił 
się jednak do klasztoru bez wspomnienia o Eufemii. Działo się to 
jednak na pięć lat przed przejęciem władzy w księstwie raciborskim. 
Stąd fakt, że książę Mikołaj II nie odniósł się bezpośrednio do Pia-
stówny, nie powinien budzić podejrzeń. Po 1336 roku Mikołaj II 
nie był już tylko szwagrem Eufemii i księciem sąsiedniego księstwa, 
ale stał się panem na Raciborzu. Musiał więc jak najszybciej ustalić 
swoje „nowe” stanowisko wobec zakonu. Tym bardziej, że w doku-
mencie z 8 kwietnia 1313 roku jego poprzednik – Leszek raciborski 
– zobowiązał wójta i radę miejską, by w przypadku swej bezpotom-

49	 	Ibidem, Nr 49.
50	 	Ibidem, Nr 44.
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nej śmierci i przejęcia księstwa przez innego władcę, złożyli hołd 
nie wcześniej, niż ten nie zatwierdzi wszystkich dotychczasowych 
własności i  przywilejów posiadanych przez dominikanki51. Do-
kument zatwierdzający przywileje dominikankom przez Mikołaja 
II nie zachował się do naszych czasów i nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy w ogóle powstał. 

Pierwsze lata władzy Mikołaja II w księstwie raciborskim wspo-
mniane zostały przez Bzoviusa, który spisując żywot św. Jacka Od-
rowąża, wspomniał także o Eufemii Piastównie. Autor ten zasuge-
rował, że książę Mikołaj po przejęciu władzy w Raciborzu „bona 
haec opulenta per scelus invaserat, occugaverat et propria sibife-
cerat [...]”52. Relacja ta, choć przepełniona nieścisłościami i omył-
kami (m.in. Mikołaj II został w niej przedstawiony jako syn nie-
jakiego Janusza)53, przez niektórych badaczy została jednak przy-
jęta, a  rzekomy konflikt uznany został za fakt54. Z dokumentów 
wydanych przez księcia lub też z  jego inspiracji w roku 1337 nie 
wynika jednak, by sytuacja taka rzeczywiście miała miejsce. Wydaje 
się, że było wręcz przeciwnie i Mikołaj bardzo szybko ułożył sobie 
poprawne stosunki z zakonem dominikanek i Eufemią w szczegól-
ności55.

51	 	Ibidem, Nr 13.
52	 	F.A. Bzovius: Propago D. Hyacinthi Thravmaturgi Poloni seu De rebus pra-
eclare gestis in Prouincia Poloniae Ordinis Praedicatorum. Commentarius. F. Abra-
ham Bzovii Sacrae Theologiae Magistrii Ord. Praedic. Venetiis 1606, s. 48. 
53	 	O błędach i  nieścisłościach w dziełach Bzoviusa odnoszących się Eufemii 
pisali już: J. Woronieck i: Eufemia raciborska, dominikanka. W: PSB. T. 6. Kra-
ków 1948; N. Mika, G. Wawoczny: Książęta opolsko-raciborscy..., s. 35–36.
54	 	H. Wycisk : Życie świątobliwej Eufemii raciborskiej /Ofki/ i dzieje jej kultu. 
s. 15 (Maszynopis w zbiorach Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Opole 1972); B. Suchoń: Ofka – Eufemia. W: Hagiografia polska. 
Słownik bio-bibliograficzny. T. 2: L–Z. Red. R. Gustaw. Poznań 1972, s. 164; 
P. Stefaniak : Dzieje dominikanek..., s. 28, przypis 52. Autorzy podzielający ten 
pogląd nie uwzględnili jednak dokumentów wydanych w roku 1337; A. Szy-
mańsk i: Świątobliwa Eufemia (Ofka) raciborska – księżna i dominikanka. „Stu-
dia Śląskie” 2005, T. 64, s. 221.
55	 	K. Prus: Świątobliwa księżniczka..., s. 48.
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Pierwszymi dokumentami wydanymi przez Mikołaja dla do-
minikanek po 1336 roku były wspomniane już wcześniej zatwier-
dzenie sprzedaży dóbr Ligota sporządzone w imieniu księcia przez 
sędziego Deczka i usankcjonowanie sprzedaży Suchej Psiny. Warto 
w tym miejscu jednak wspomnieć, że w ich treści ani razu nie po-
jawiło się imię Piastówny56. Również w kolejnym dokumencie z 21 
września 1338 roku57 nie wymienia się imiennie Eufemii, a nawet 
nie daje jakichkolwiek wskazówek mogących odnosić się do niej 
i jej nadrzędnej pozycji w konwencie. Dokumenty te wydane zosta-
ły dla zakonu jako instytucji. I choć Eufemia zapewne brała udział 
w zakupie, to jednak fakt ten nie został szczególnie podkreślony.

Zmiana oficjalnej postawy Mikołaja II w stosunku do Eufemii 
przyszła dopiero w następnych latach. Jak zauważył cytowany już 
Antoni Barciak: „[...] nowy książę przejmuje wyraźnie linię postę-
powania ostatnich raciborskich książąt piastowskich. Było to zwią-
zane z procesem legitymizacji Przemyślidów na raciborskim tronie. 
Mikołaj zaczął siebie określać jako prawego dziedzica i  następcę 
piastowskich władców. Zaczął podkreślać na każdym kroku więzy 
krwi z panującymi jeszcze niedawno w Raciborzu Piastami. Książę 
Leszek to dla niego ››sororius noster‹‹, a Eufemia – to ››soror‹‹”58. 
Faktycznie książę Mikołaj II jeszcze będąc księciem opawskim, miał 
tendencję do częstego podkreślania bezsprzecznych prawnych pod-
staw swej władzy59. Działanie takie może być związane z dzieciń-
stwem księcia i swoistym „piętnem ojca”, który będąc synem z nie-
prawego łoża, przez niemal połowę swego dorosłego życia walczyć 
musiał o swe księstwo wpierw z macochą Kunegundą, a następnie 
z przyrodnim bratem Wacławem II. Jednak owa troska o stabilne 
podstawy legislacyjne wynikać mogła z  faktu, że nadanie lenne-
go księstwa opawskiego było wynikiem łaski czy też nagrody króla 

56	 	CDS, Bd 2, Nr 29, 30.
57	 	Ibidem, Nr 31.
58	 	A. Barciak : Książęta raciborski..., s. 121.
59	 	I. Piet r zyk : Kancelaria i dokument..., s. 29.
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czeskiego i  w  przypadku nielojalności sytuacja mogła się szybko 
odwrócić. 

Przejęcie władzy w Raciborzu przez Przemyślidę również było 
wynikiem bezpośredniego działania czeskiego monarchy. Decyzja 
ta spowodowała jednak ostre niezadowolenie pozostałych książąt 
górnośląskich, którzy domagali się władzy w księstwie raciborskim 
po swym bliskim krewnym. Ostateczne przyznanie jej Mikołajowi 
spowodowało, że konkurujący z nim Piastowie odnosili się do no-
wego księcia raciborskiego wrogo60. W rozgrywce politycznej mię-
dzy nimi a Przemyślidą ważne miejsce zajęła, zapewne niespodzie-
wanie nawet dla siebie, domicella Eufemia. Pozyskanie jej wsparcia 
mogło być w tym wypadku próbą zbudowania przez górnośląskich 
książąt pewnego rodzaju opozycji wobec Mikołaja II. Nie jest więc 
wykluczone, że poprzez bliskie kontakty z nią i podkreślanie wspól-
nego, piastowskiego rodowodu, pozbawieni spadku po Leszku 
książęta próbowali osiągnąć swe polityczne cele. 

Sygnałem potwierdzającym taką możliwość mogą być doku-
menty księcia kozielskiego Kazimierza, którego córka Elencza 
także była dominikanką w Raciborzu. W  roku 1339 wspomnia-
ny książę wydał dla zakonu trzy dokumenty dotyczące wsi Uciesz-
ków. W pierwszym z nich, wydanym 8 lipca, wymienia Eufemię 
na pierwszym miejscu jako „Inclite domicelle Ofce”61. Natomiast 
w dwóch kolejnych, datowanych na 13 października tegoż roku, 
książę kozielski już o wiele bardziej osobiście podkreśla postać Eufe-
mii, nazywając ją określeniami „soror” czy też „matertere nostre”62.

60	 	N. Mika: Przejęcie księstwa raciborskiego..., s. 12. Szczególnie nieprzychylny 
Mikołajowi II był Władysław kozielsko-bytomski, który najprawdopodobniej 
przewodził opozycją górnośląskich Piastów. Swą wrogą postawą wpierw wymógł 
na Janie Luksemburskim zwrot Koźla i Gliwic, a w 1346 r. oficjalnie wystąpił 
przeciwko Mikołajowi II. D. Ha lmer: Między Czechami a Polską. Z dziejów 
księcia kozielsko-bytomskiego Władysława. W: Kazimierz Wielki wobec Śląska – 
Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego [w przygotowaniu do druku].
61	 	CDS, Bd 2, Nr 32.
62	 	Ibidem, s. 33–34.
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Od tego czasu również oficjalne stanowisko Mikołaja II wobec 
Eufemii uległo widocznej zmianie. W obydwu dokumentach po-
twierdzających sprzedaż Baborowa książę pokusił się o deklaracje 
jeszcze bardziej rozbudowane niż formułowane przez Kazimierza 
kozielskiego. Eufemia wspomniana została w nich zawsze na pierw-
szym miejscu jako „sororis nostre Serenissime domicelle Domicelle 
Eufemie, quondam germane felicis memorie Incliti principis do-
mini Lesconis ducis Rathoworiensis predecessoris et sororij karis-
simi”63 oraz „virgini Domicelle Eufemie, Illustris quindam domini 
Lestkonis Ducis Ratiboriensis sorori nostri germane”64. Podobne 
określenia użyte zostały także w roku 135165 oraz 135666. 

Zdarzały się jednak wyjątki. W dokumencie wydanym w roku 
1343 przywoływana jest tylko i wyłącznie pamięć księcia Leszka67. 
Ciekawym przypadkiem jest za to dokument z 30 września 1354 
roku, w którego treści wymienione zostały tylko córki i wnuczka 
księcia Mikołaja II, a imię Eufemii Piastówny nie pada ani razu68. 
W  jakim stopniu wyjątki te związane były z coraz to mocniejszą 
pozycją księcia, trudno ocenić. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
powoływanie się na związki z  Eufemią i  jej szczególne miejsce 
w wydawanych przez książęcą kancelarię dokumentach nie miało 
podłoża osobistego, lecz związane było prowadzoną polityką umac-
niania władzy na tronie raciborskim i przeciwstawiania się zakusom 
pozostałych książąt górnośląskich.

Podkreślanie więzów krwi z nowym władcą Raciborza występo-
wało także ze strony Eufemii. Jeszcze w dokumencie z 8 czerwca 
1343 roku wymieniony został jako „domini Nycolai Oppauien-

63	 	Ibidem, Nr 36. 
64	 	Ibidem, Nr 37. Osobą sporządzająca dokument był kapelan Piotr, były no-
tariusz księcia Leszka, co zostało szczególnie podkreślone.
65	 	„Sororem nostram karissimam domicellam Eufemiam pie recordacionis In-
cliti ducis Lesconis domini Rath. Sororij nostri karissimi germanam”. Ibidem, 
Nr 43 (w CDS błędny numer 63).
66	 	„Domicelle Eufemie nostre proxime Sorori”. Ibidem, Nr 49.
67	 	Ibidem, Nr 39. Por. A. Barciak : Książęta raciborscy..., s. 121, przyp. 38.
68	 	CDS, Bd 2, Nr 48.
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sis et Rathiboriensis Ducis terrarum”69. W  wydanych 8 grudnia 
1358 roku dokumentach pełniących funkcję testamentu Eufemii, 
a szczególnie w pierwszym z nich, książę określany został mianem 
„Excellentissimus Princeps et dominus sominus Nicolaus Oppau-
ie et Rathouorie dux” i  „sororij nostri karissimi”. Należy jednak 
pamiętać, że dokument ten sporządził książęcy notariusz Franci-
szek, co mogło mieć wpływ na jego treść70. Drugi z nich spisany 
przez innego autora również zawierał informacje o pokrewieństwie 
(w tym także o pokrewieństwie z Anną, córką Eufemii Przemyśli-
dówny i Siemowita III), lecz już nie tak wylewne71.

O tym, że osoba Eufemii była przez Mikołaja II w dużej mie-
rze wykorzystywana do celów ideologiczno-politycznych świadczy 
fakt, że po jej śmierci 17 stycznia 1359 roku72 władca opawsko-
raciborski nie wydał już ani jednego dokumentu dla dominikanek. 
A warto podkreślić, że był to okres wzmożonej działalności kancela-
ryjnej. Z lat 1360–1365 zachowało się bowiem aż 21 dokumentów 
(w  sumie znanych jest 72 wydanych przez księcia). Dotyczą one 
m.in. klasztorów i szpitala joannitów w Opawie, klasztoru klarysek 
w Opawie, a nawet rudzkiego zgromadzenia cystersów73. Świadczy 
to dość wyraźnie o tym, że po śmierci Eufemii klasztor dominika-
nek w Raciborzu, choć nadal przebywały w nim córki i wnuczki 
księcia, zdecydowanie stracił na znaczeniu. Wraz z Eufemią wyga-
sła bowiem linia Piastów raciborskich, których była ostatnią przed-
stawicielką74, co również w pewien sposób wzmocniło panowanie 
Przemyślidów nad tą ziemią. Odwoływanie się do Eufemii nie było 
więc już, kolokwialnie mówiąc, potrzebne.

69	 	Ibidem, Nr 40. 
70	 	Ibidem, Nr 50.
71	 	Ibidem, Nr 51.
72	 	B. Suchoń: Ofka – Eufemia..., s. 165; K. Ja sińsk i: Rodowód..., s. 62.
73	 	Zob. I. Piet r zyk : Kancelaria i dokument..., s. 157–159.
74	 	W roku 1351 zmarła w Wodzisławiu księżna Konstancja, którą utożsamia 
się z drugą córką księcia Przemysława raciborskiego i  siostrą Eufemii Piastów-
ny, bądź też córką Władysława opolskiego (wówczas dla Eufemii byłaby ciotką).  
K. Ja sińsk i: Rodowód..., s. 63; S.A. Sroka: Konstancja, W: Piastowie..., s. 728.
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Po roku 1359 książę Mikołaj wiele czasu i wiele dokumentów 
poświęcił instytucjom kościelnym w  Opawie, głównie szpitalowi 
joannitów i zakonowi klarysek. Prawdopodobnie w Opawie także 
złożone zostały jego prochy po śmierci w 1365 roku75. Mikołaj II 
zerwał więc z tradycją książęcych pochówków w klasztorze domini-
kanek w Raciborzu, gdzie pochowani byli już Przemysł i Leszek76, 
co niezbicie świadczy o  jego bliższym stosunku do zgromadzeń 
klasztornych w Opawie.

Podsumowanie
Zakon dominikanek w Raciborzu w  życiu i  działalności poli-

tycznej księcia Mikołaja II opawsko-raciborskiego bez wątpie-
nia pełnił ważną funkcję. Książę ten był bowiem blisko związany 
z tamtejszą domicellą, a zarazem swoją szwagierką Eufemią. Sym-
patia, z jaką odnosił się do Eufemii oraz jej autorytet wpłynęły zna-
cząco na księcia, który na jej cześć nadał imię swej najstarszej córce. 
W pewien sposób przeorysza dominikanek oddziaływała także na 
sferę książęcej pobożności, gdyż ten kierując do zakonu trzy swoje 
córki wybrał dla nich właśnie raciborskie zgromadzenie domini-
kanek. Informacje te potwierdzają przypuszczenia, że Przemyślida 
wysoko cenił żeńskie zakony mendykanckie i dla nich był szczegól-
nie dobry i hojny, a klasztor dominikanek w Raciborzu wpisywał 
się w tą wizję.

Raciborskie zgromadzenie sióstr w połączonym po 1336 roku 
księstwie opawsko-raciborskim stało się na pewien czas klasztorem 
dominującym. Wynikało to jednak nie tylko z opisanej sympatii 
wobec Eufemii i  szacunku wobec idei Zakonu Kaznodziejskiego. 
Pozycja Eufemii i kierowanego przez nią zakonu wynikała również 
z pobudek politycznych i po części wymuszona była wydarzenia-
mi z  lat 1336–1337. Nowy władca Raciborza musiał starać się 

75	 	Zob. E.W. Braun: Drei Grabsteine von Mitgliedern des Troppauer Fürsten-
hauses der Przemysliden. „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Öster-
reichisch-Schlesien“ 1918, 13 Jg.
76	 	K. Ja sińsk i: Rodowód..., s. 40, 60.
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o stworzenie jak najsilniejszych podstaw prawnych dla swej władzy. 
Z tego też powodu, począwszy od 1340 roku, rozpoczął oficjalnie 
podkreślać swe związki rodzinne zarówno z Eufemią, jak i  swym 
poprzednikiem. Kancelaryjne wyszczególnienie przeoryszy, na 
wzór podobnych zabiegów stosowanych w tym czasie przez księcia 
Kazimierza kozielskiego, miało na celu podkreślenie szczególnych 
więzi łączących ją z księciem, co jednocześnie podkreślało legalność 
władzy Przemyślidów w Raciborzu i osłabiało pretensje Piastów za-
biegających o spadek po Leszku.

Po śmierci księżnej Eufemii, co jednoznaczne było z wygaśnię-
ciem linii raciborskich Piastów, książę Mikołaj zdystansował się 
od zakonu dominikanek. I chociaż przebywały w nim dwie z jego 
córek i  dwie wnuczki, to jednak on po raz kolejny poświęcił się 
głównie swym fundacjom w Opawie oraz tamtejszemu klasztorowi 
klarysek, który uznać należy jako najważniejszą spośród dotowa-
nych przez niego instytucji kościelnych. Czasowy prymat klasztoru 
dominikanek w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIV stulecia 
związany był nie z kwestią pobożności i przekonań księcia Mikołaja 
II Przemyślidy, lecz wynikał z sytuacji politycznej i niepewnej po-
czątkowo pozycji nowego księcia raciborskiego.
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Paweł Michalewski

Sprawy narodowościowe w kontekście sprawowania rządów 
w diecezji wrocławskiej przez biskupa Jana IV Rotha (1482–
1506)

Jan Roth uroczysty ingres do wrocławskiej katedry św. Jana 
Chrzciciela odbył 17 lipca 1482 roku. Przez cały okres swoich rzą-
dów dał się poznać jako człowiek niezwykle zatroskany o powierzoną 
sobie diecezją, jak również jako osoba bardzo mocno zaangażowana 
w życie polityczne Śląska pod koniec XV stulecia1. Bardzo ciekawe 
są – jak się wydaje – kwestie związane ze sprzyjaniem Jana IV opcji 
progermańskiej. Omawiając ów problem, trzeba mieć na uwadze 
i jego pochodzenie (Dolna Bawaria), i dotychczasową służbę zwią-
zaną z dworem cesarskim oraz węgierskim2.

W wielu opracowaniach dziejów Śląska w XV wieku, zwłasz-
cza tych z okresu komunizmu, biskup Jan IV Roth jest określany 
mianem człowieka niechętnego Polakom: „Nowy biskup (Roth) 
był świadomym wrogiem polskich i  słowiańskich elementów na 
Śląsku, głośnym z zarządzeń germanizujących na terenie dóbr bi-
skupich”3; „Bp Roth był świadomym wrogiem elementu polskiego 
na Śląsku”, albo, dość jednoznacznie, choć zupełnie bez kontekstu 
miejsca pochodzenia biskupa, określono go mianem germanofila4. 
Z czego wynikała ta niechęć biskupa wrocławskiego do Polaków? 
Ksiądz Kazimierz Dola widzi tutaj konsekwentnie realizowaną poli-

1  J. Pater : Poczet biskupów wrocławskich. Wrocław 2000, s. 63; Idem: Z dzie-
jów wrocławskiego Kościoła. Wrocław 1997, s. 44–46.
2 W. Marscha l l : Geschichte des Bistums Breslau. Stuttgart 1980, s. 51; 
N.  Con rads: Książęta i  stany. Historia Śląska (1469–1740). Wrocław 2005, 
s. 45.
3 E. Ma leczyńska : Epoka feudalna od XIV do XVI w. W: Historia Śląska. Do 
roku 1763. Red. K. Ma leczyńsk i. T. 1, Cz. 2. Wrocław–Warszawa–Kraków 
1961, s. 293.
4  B. Snoch: Ilustrowany słownik dziejów Śląska. Katowice 1991, s. 122; 
W.  Kor  ta : Historia Śląska do 1763 roku. Warszawa 2003, s. 190.
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tykę narzuconą przez króla Macieja Korwina: „Wyraźną dominantą 
polityki króla Macieja Korwina wobec Śląska było umocnienie tu 
panowania węgierskiego poprzez separację prowincji. Wywierał więc 
mocny nacisk na biskupa i kapitułę w kierunku odizolowania Ko-
ścioła śląskiego przede wszystkim od polskiej prowincji kościelnej”5.

Niechęć wrocławskiego biskupa do polskiej nacji ujawniła się 
już w pierwszych latach jego zarządu diecezją. 21 lutego 1484 roku, 
w zaledwie półtora roku od objęcia rządów w diecezji, Jan IV wysłał 
z Nysy list do księcia Konrada Białego. W piśmie tym przestrzegał 
go przed polskimi napadami. Według biskupa wojska króla Polski 
miały się przygotowywać do napadów na śląskie warownie, w szcze-
gólności zaś na Syców6. W innym liście wysłanym do wojewody 
łęczyckiego i starosty generalnego Wielkopolski i Gostynia, Ma-
cieja z Kutna, skarżył się biskup Roth na napady na śląskie ziemie 
dokonywane rzekomo z Iwanowic. Maciej odpowiedział na zarzuty 
ordynariusza wrocławskiego pismem wysłanym spod Koźmina 27 
maja 1484 roku, w którym całą winę za najazdy obarcza rabusiów 
pochodzących ze Sułowa7. Listy te pokazały nieprzychylny stosunek 
wrocławskiego hierarchy wobec Królestwa Polskiego, które posądzał 
o wszelkie napady dokonywane na śląskich ziemiach.

Teza o biskupie Janie IV Rothcie jako wielkim germanizatorze 
i przeciwniku wszystkiego, co polskie, była jednak stawiana głów-
nie w wyniku wydarzeń z 1495 roku. Otóż 15 czerwca tegoż roku 
biskup Roth wydał w Otmuchowie specjalny dokument. Na jego 
mocy poddani biskupa wrocławskiego z niedaleko położonej wsi 
Wójcice mieli się w ciągu pięciu lat nauczyć języka niemieckiego 
w stopniu na tyle dobrym, aby bez przeszkód móc się porozumiewać 
z administracją otmuchowskiego zamku8.
5  K. Dola : Dzieje Kościoła na Śląsku. Cz. 1: Średniowiecze. W: „Z dziejów 
kultury chrześcijańskiej na Śląsku, nr 9”, Opole 1996, s. 130.
6  W. Urban: Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej. Biskup Jan Roth. „Studia 
Theologica Varsaviensia” 1967. T. 5, s. 45.
7  Ibidem.
8  J. Mandziuk : Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 1, Cz. 3: Średnio-
wiecze (1417–1520). Warszawa 2005, s. 191.
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Najbardziej dramatyczne wydarzenia związane ze sprawami na tle 
narodowościowym miały jednak miejsce w 1497 roku. Dotyczyły 
one osoby księcia opolskiego Mikołaja II (1450–1497). Mikołaj II 
był synem księcia opolskiego Mikołaja I i bratem Jana Dobrego. Po 
śmierci ojca, w 1476 roku, objął wspólnie z bratem rządy w księstwie 
opolskim, niemodlińskim, strzeleckim i brzeskim9. W swojej poli-
tyce opolscy bracia starali się podnieść znaczenie księstwa opolskie-
go. W czasach walki o czeską koronę między Maciejem Korwinem 
a Władysławem Jagiellończykiem opowiedzieli się za kandydatem 
z dynastii Jagiellonów. Zostali za to nawet uwięzieni w Koźlu przez 
Korwina10. W ich działaniu można było zobaczyć zdecydowanie 
propolskie zapatrywania11.

W czerwcu 1497 roku, pełniący urząd nadstarosty Śląska, książę 
cieszyński Kazimierz II zwołał w biskupiej Nysie zjazd książąt Ślą-
skich12. Książę Mikołaj II wjechał do Nysy 26 czerwca z wielkim 
przepychem13. Obrady, które odbywały się w miejskim ratuszu, 
skupiły się wokół kwestii złożenia hołdu Władysławowi Jagielloń-
czykowi. W czasie obrad wręczono jednemu z uczestników, Henry-
kowi ziębickiemu dwa listy. Opuścił on salę obrad, aby przeczytać 
je w odosobnieniu. Mikołaj II doszedł wtedy do wniosku, że listy te 
zawierają rozkazy jego aresztowania. Następne wydarzenia potoczyły 
się bardzo szybko. Książę opolski zaatakował sztyletem najbliżej nie-
go stojącego Kazimierza cieszyńskiego. Później rzucił się na biskupa 
wrocławskiego Jana IV Rotha, którego zranił w brzuch14. Następnie 

9  E. Ma leczyńska : Epoka feudalna..., s. 293.
10  K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132.
11  W. Urban:Szkice z dziejów..., s. 45.
12  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 187.
13  E. Wółk iewicz: Co kryje testament księcia Mikołaja II [http://opole.gazeta.
pl/opole/1,35105,3371195.html (dostęp 25 maja 2006)], por. Idem: Testament 
księcia Mikołaja II. W: Miasto czyni wolnym. W 790. rocznicę kolacji Opola. Red. 
A. Pobóg-Lenar towicz . Opole 2008, s. 86–103.
14  W. Urban: Szkice z dziejów..., s. 46. Niektórzy autorzy podają, że zraniony 
został książę Kazimierz, a nie biskup Roth. Zob. J. Mandziuk : Historia Kościo-
ła..., s. 187.
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ponowił atak na starostę generalnego Śląska. Powstrzymał go jed-
nak Jan Pannwitz, starosta kłodzki, który wytrącił mu sztylet z ręki. 
Chcąc ocalić życie, Mikołaj II, dzięki pomocy swojej służby, uciekł 
do położonego niedaleko nyskiego ratusza kościoła św. Jakuba i św. 
Agnieszki. Chciał tam szukać prawa azylu. Jednak na wyraźny rozkaz 
biskupa Rotha został stamtąd wyprowadzony siłą przez mieszkańców 
i zaprowadzony do ratusza. Tam Henryk ziębicki pokazał mu listy, 
w których nie było żadnej wzmianki o jego ewentualnym zatrzy-
maniu15. Opolczyk został następnie umieszczony w wieży brackiej 
bez wody i jedzenia, a także wierzchniego okrycia16. Pozwolono mu 
jednak na odwiedziny jego kapelana, Henryka Fullsteina17. Naza-
jutrz, 27 czerwca, za zgodą biskupa Rotha i innych książąt śląskich, 
Mikołaj II stanął przed sądem ławników miejskich18. Było to nie-
zgodne z prawem, gdyż Mikołaja jako księcia miał prawo sądzić 
jedynie król19. Nyscy ławnicy wydali na księcia wyrok skazujący go 
na śmierć poprzez ścięcie mieczem. Podczas procesu książę opol-
ski miał zażądać przełożenia wyroku na język polski20. Mikołaj II 
został stracony jeszcze tego samego dnia na oczach mieszkańców 
Nysy. Tuż przed śmiercią miał zawołać: „O Nyso, Nyso, czyż po to 
moi przodkowie darowali cię Kościołowi, abyś dziś odbierała mi 
życie”21. Do dzisiaj nie zostało do końca wyjaśnione, co skłoniło 
księcia opolskiego do tak ostrej reakcji w nyskim ratuszu, lecz warto 
nadmienić i bardziej bezstronne próby wyjaśnienia kwestii związa-
nych z księciem Mikołajem i dramatycznym końcem jego życia22. 

15  E. Wółk iewicz: Co kryje testament księcia Mikołaja II...
16  Ibidem.
17  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 125.
18  K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132.
19  E. Ma leczyńska : Epoka feudalna..., s. 298.
20  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 187.
21  W. Urban: Szkice z dziejów..., s. 46.
22  R. Sękowsk i: Pożegnanie średniowiecza. W: Koniec średniowiecza i kształ-
towanie się postaw ustrojowych księstwa opolskiego i raciborskiego (szkice i wypisy 
źródłowe). „Studia i Teksty Źródłowe z Dziejów Księstw Opolskiego i Racibor-
skiego”. Z. 1. Opole 2011, s. 33–46.
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Niektórzy autorzy uważają, że podczas posiedzeń doszło do rozmowy 
na tematy polityczne. W czasie jej trwania miały wyjść na jaw plany 
Mikołaja II o poddaniu Śląska z powrotem pod zwierzchnictwo 
Królestwa Polskiego23. Do tego obrady w ratuszu miały odbywać się 
w języku niemieckim, którego Mikołaj II nie znał, co musiało tylko 
zwiększyć poczucie zagrożenia opolskiego księcia24. Nie potrafimy 
także wyjaśnić dlaczego wyrok niekompetentnej władzy wykonano 
tak szybko25. Czyżby za takim rozwojem sytuacji stał biskup Roth 
i książę cieszyński Kazimierz? Ten drugi śmierć Mikołaja II opol-
skiego uważał za swój osobisty sukces i „cieszył się ze śmierci Opol-
czyka jakby wielkie zwycięstwo odniósł”26. Nie znamy odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu do tej śmierci przyczynił się wrocław-
ski ordynariusz. Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że ławnicy miejscy nie podjęliby decyzji sprzecznej z wolą 
biskupa – władcy ich miasta. 

Pod koniec XV wieku widać było na Śląsku tendencje do sepa-
racji od wpływów sąsiedniego jagiellońskiego Królestwa Polskiego. 
Bardzo ważnym przejawem takich dążeń była uchwała podjęta przez 
biskupa Rotha w 1498 roku, a zaaprobowana przez pogodzoną już 
z biskupem kapitułę katedralną. Była ona głównie skierowana prze-
ciwko duchowieństwu pochodzącemu w Polski27. 28 czerwca 1498 
roku Jan IV Roth i kapituła katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocła-
wiu postanowili, że „na przyszłość nikt z Wielkopolski, Małopolski, 
Rusi, Litwy, Mazowsza i innych części państwa polskiego nie może 
być przyjęty do wrocławskiej kapituły katedralnej”28. Głównym ar-
gumentem za takim biskupim dekretem miał być fakt, że Polacy 

23  E. Ma leczyńska : Epoka feudalna..., s. 298.
24  K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132.
25  Ibidem.
26  Ibidem.
27 W. Urban: Szkice z dziejów..., s. 29.
28  Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Cz. 1: Do-
kumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi. Oprac. W. Urban. Rzym 1970, 
nr 1828; W. Urban: Szkice z dziejów..., s. 29.
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nie dopuszczają do takich samych stanowisk nikogo z Niemców29. 
Poza tym swoje stanowisko wrocławski ordynariusz podpierał tym, 
że „Polacy różnią się od nich językiem i zwyczajami, a do kanonii 
i godności kapitulnych usiłują dzień po dniu dochodzić raczej ambi-
cją, aniżeli drogą prowizji papieskiej. Polaków nie należy dopuszczać 
do beneficjów duszpasterskich, ponieważ nie znają języka miejscowej 
ludności”30. Przez większość współczesnych autorów ten biskupi 
dekret został oceniony jako przejaw wrogości Rotha wobec Polaków. 
Ale czy tak na pewno było? Czy raczej nie należy tej uchwały odczy-
tać jako wyraz troski o jedność i siłę Kościoła wrocławskiego? Sama 
postać biskupa Jana IV, jego rygoryzm i życie prowadzone moralnie 
bez jakichkolwiek zarzutów, świadczą raczej o wielkiej jego trosce 
o powierzony mu lokalny Kościół. Jeszcze inny fakt przemawia na 
korzyść Jana Rotha. W 1499 roku, w porozumieniu z kapitułą ka-
tedralną, wydał Roth dekret, w którym „zaostrzono obowiązek re-
zydencji poprzez stopniowe dopuszczanie nowych kanoników do 
korzystania z prebend i dystrybucji”31. To biskupie rozporządzenie 
świadczy o tym, że uchwałę z 28 czerwca 1498 roku należałoby 
jednak odczytywać w kontekście próby utrzymania jedności we wro-
cławskim Kościele.

Działania biskupa Rotha i wrocławskiej kapituły katedralnej 
zmierzające do odsunięcia Polaków od ważnych stanowisk kościel-
nych w diecezji należy również postrzegać jako ukłon w stronę ksią-
żąt śląskich32. Jednak mimo to powstawały coraz to nowe konflikty 
na linii kler – stany śląskie. Przykładem tego jest wydarzenie z 1503 
roku, które opisuje ksiądz Kazimierz Dola: „W pierwszych dniach 
1503 r. oskarżyła rada miejska publicznie pięciu duchownych – 
pracowników urzędu biskupiego i oficjalatu (jeden ksiądz i czterech 

29  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 191.
30  W. Urban: Szkice z dziejów..., s. 29.
31  K. Dola : Jan IV Roth biskup wrocławski 1482–1506. Rys osobowościowy 
w kontekście sporów kościelnych w diecezji. W: Idem: Studia nad początkami refor-
macji protestanckiej na Śląsku. Opole 2009, s. 15.
32  K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132.
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akolitów) o to, że późnym wieczorem, wracając z miasta, pobili 
straż przy bramie i wyłamali furtkę wiodącą na Ostrów Tumski. 
Dla wyjaśnienia sprawy zainteresowani udali się następnego dnia na 
ratusz, gdzie po prostu zostali zatrzymani i wtrąceni do miejskiego 
więzienia bez wysłuchania”33. W całym Wrocławiu rosły napięcia 
antykościelne podsycane dodatkowo przez starostę miejskiego Jana 
Haunolda, który zachęcał rabusiów do napadów i grabieży kościel-
nych majątków34. Sytuacja była tak trudna, że „gdyby ktoś rzucił 
we Wrocławiu hasło, aby powybijać wszystkich księży, ludzie gotowi 
byliby to uczynić”35. Kapituła katedralna obłożyła nawet miasto 
interdyktem36. Sam biskup Roth był temu przeciwny, a rozwiązanie 
konfliktu widział raczej w rozmowie37. W wyniku zaistniałej sytuacji 
szukano jakiegoś rozwiązania. Kilka spotkań pomiędzy stanami ślą-
skimi a duchowieństwem nie przyniosło wzajemnego zrozumienia 
ani pojednania38. W końcu obie strony tego konfliktu odwołały 
się do osoby króla Władysława Jagiellończyka, który obiecał, że na 
najbliższym zjeździe książąt śląskich we Wrocławiu sprawa zostanie 
rozwiązana. Zjazd ten został zapowiedziany na 25 stycznia 1504 
roku39.

25 stycznia 1504 roku do Wrocławia przybyli na zjazd książęta 
śląscy, a także posłowie króla, którzy mieli bronić uprawnień kapi-
tuły, żeby zachować zgodę między śląskimi stanami40. Władysław 
Jagiellończyk swoimi przedstawicielami uczynił kanclerza Czech Al-
brechta Kolowratha (1463–1510), księcia Zygmunta (1467–1548), 

33  K. Dola : Jan IV Roth..., s. 16.
34  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 195.
35  K. Dola : Jan IV Roth..., s. 16.
36  K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132.
37  K. Dola : Jan IV Roth..., s. 16.
38  Te spotkania miały miejsce w 1503 r. Odbyły się w lutym w Opawie, na-
stępnie w  sierpniu oraz 7 września. Por. J. Mandziuk : Historia Kościoła..., 
s. 195–196.
39  Ibidem, s. 195.
40  K. Dola : Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój – skład osobowy 
– działalność. Lublin 1983, s. 245.
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późniejszego króla Polski, a także Kazimierza cieszyńskiego41. Każdy 
z nich reprezentował inne zapatrywania polityczne. Kolowrath chciał 
jak najmocniej powiązać Śląsk z Koroną Czeską. Zygmunt Jagielloń-
czyk sprzyjał bardziej Węgrom, a zwłaszcza Turzonom, Kazimierz 
zaś dążył do przyznania śląskim panom jak największej autonomii. 
Poza tym miał stare porachunki do wyrównania 42 z wrocławską ka-
pitułą katedralną43. 3 lutego 1503 roku doszło do podpisania układu 
pomiędzy wspomnianymi posłami króla Władysława a biskupem 
wrocławskim Janem IV Rothem. Do historii przeszedł on pod nazwą 
„układ kolowratski”44. Pierwszy jego punkt dotyczył właśnie sprawy 

41  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 197.
42  Porachunki te dotyczyły odrzucenia przez kapitułę katedralną syna księcia 
Kazimierza, Fryderyka cieszyńskiego jako kandydata na koadiutora biskupa Jana 
Rotha. Zob. K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132.
43  K. Dola : Wrocławska kapituła..., s. 245; A. Herz ig , K. Juchniewicz , 
M. Juchniewicz: Śląsk i jego dzieje. Wrocław 2012, s. 63–64.
44  K. Dola : Dzieje Kościoła..., s. 132. Podpisano wtedy dwa osobne układy. 
Pierwszy dotyczył porozumienia pomiędzy posłami królewskimi a biskupem Ro-
them. Drugi porozumienia między kapitułą świętojańską a wrocławską radą miej-
ską. Tekst wszystkich postanowień tych układów podał ks. K. Dola: „1. W przy-
szłości biskupem wrocławskim może być tylko ktoś pochodzący z Czech, Moraw, 
Śląska lub Łużyc, ostatni wyjątek czyni się dla koadiutora Turzona, 2. Wszystkie 
inne beneficja, których kolatorami są biskup lub książęta mogą być przekazywane 
tylko indygenom, 3. Biskup i duchowieństwo mają zachować pełną jurysdykcję 
w sprawach duchowych, 4. Dziesięciny snopowe z pól duchowni mają obowią-
zek zwozić sami, 5. Zabrania się duchownym i Siwickim otwierania nowych kar-
czem i utrzymywania rzemieślników ze szkodą dla cechów, 6. W razie zagrożenia 
ojczyzny książęta mają prawo obciążyć podatkami również dobra kościelne, ale 
w zamian zobowiązują się ich bronić, 7. Karami kościelnymi w razie odmówienia 
świadczeń można ściągać tylko winnych, a nie całą społeczność, 8. W wypadku 
klęsk żywiołowych tak duchowni, jak i świeccy właściciele winni mieć względy 
dla podatników, 9. Majątek plebanów umierających bez testamentu ma przy-
paść parafii, a nie biskupowi czy panu”. Osobny układ, w którym pośredniczył 
Kolowrath 6 lutego zawarła kapituła z miastem Wrocławiem. Mówił on o tym, 
że: „1. Kapituła może sprowadzać na Ostrów piwo spoza Wrocławia, ale sprze-
dawać je tylko mieszkańcom wyspy, 2. Piwo wrocławskie może być sprzedawane 
wszystkim, 3. Rzemieślnicy mogą pracować w domach kanoników, ale tylko na 
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obsadzenia biskupstwa wrocławskiego. Układ zabraniał objęcia sto-
licy wrocławskiej przez kogoś spoza Czech, Moraw, Śląska i Łużyc45. 
Było to niejako powtórzenie dekretu biskupiego z 1498 roku. Układ 
kolowratski ograniczył jednak dotychczasowe przywileje duchowień-
stwa śląskiego dotyczące elekcji biskupa i swobody poszerzania bene-
ficjów. Największy sukces w podpisaniu tego dokumentu odniosła 
polityka czeska. Beneficja kościelne w diecezji wrocławskiej zostały 
zarezerwowane tylko dla obywateli Korony Czeskiej. Śląsk w tym 
układzie nazwano prowincją tworzącą monarchię czeską46.

Kapituła katedralna św. Jana Chrzcielna bardzo ściśle przestrzega-
ła zarówno dekretu biskupiego z 1498 roku, jak i układu kolowrat-
skiego z 1504 roku. Świadczy o tym sprawa Stanisława Borka z Kra-
kowa. Mimo posiadania przez niego prowizji apostolskiej nie został 
przyjęty do grona kanoników wrocławskich na miejsce zmarłego 15 
listopada 1502 roku Mikołaja Tauchana47. Borek pozwał kapitułę 
katedralną, wysyłając sprawę do Stolicy Apostolskiej. W święto Jana 
Chrzciciela, a był to dzień odpustu wrocławskiej katedry, papież Ju-
liusz II (1443–1513) rzucił na kapitułę świętojańską klątwę za to, że 
nie przyjęła do swojego grona obcokrajowca48. Kanonicy bronili się 
argumentami, że przestrzegają tylko biskupiego zarządzenia z 1498 
roku i układu kolowratskiego. Kres tym sporom położyła dopiero 
rota rzymska. Wydała ona 16 lipca 1505 roku dekret, który naka-

ich użytek, wyroby te nie mogą być sprzedawane, 4. Rzemieślnikom nie wolno 
osiedlać się na Ostrowie Tumskim, 5. Tablice z herbami królewskimi na moście 
tumskim mają pozostać jako znak graniczny dla uciekających z wyspy pod opie-
kę miasta i odwrotnie – dla szukających azylu na Wyspie”. Zob. Idem: Wrocław-
ska kapituła..., s. 245–246.
45  L. Bobkova: Biskupstwo wrocławskie i  jego powiązania z  Koroną Czeską 
(1327–1742). W: Miejsce i  rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska. Red. 
K. Matwijowsk i. Wrocław 2001, s. 98.
46  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 197.
47  K. Dola : Wrocławska kapituła..., s. 406.
48  J. Drabina : Wrocław a Stolica Apostolska 1500–1521. „Colloquium Salutis” 
1974, T. 6, s. 119.
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zywał przyjęcie przez wrocławską kapitułę katedralną do swojego 
grona Stanisława Borka z Krakowa49.

Co się tyczy samego układu kolowratskiego, to Stolica Apostolska 
nigdy nie przyjęła go do wiadomości. Lecz dopiero 5 kwietnia 1516 
roku papież Leon X (1475–1521) oficjalnie uznał go za „niebyły 
i nieważny”50. Kapituła świętojańska została zwolniona z przestrze-
gania artykułów zawartych w układzie z 1504 roku. Po poinformo-
waniu duchowieństwa i wiernych o swojej decyzji papież Leon X 
upoważnił biskupa Hieronima z Brandenburgii. Ten skierował 23 
września 1519 roku do arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa oło-
munieckiego prośbę, aby podali do wiadomości publicznej papieską 
decyzję znoszącą całkowicie postanowienia układu kolowratskiego51, 
niemniej katolicki król czeski Ferdynand I Habsburg potwierdził go 
w 1528 roku jako „zdobycz śląskiego pokoju krajowego”52.

Czas pontyfikatu Jana IV Rotha w diecezji wrocławskiej przypadł 
na ciężki okres walki o przyłączenie Śląska do Korony Czeskiej i jak 
największego odseparowania od Królestwa Polski. Sam biskup jako 
bardzo ważna osoba na Śląsku znalazł się w centrum tych wydarzeń. 
W jego działaniach widać było tendencje wyraźnie antypolskie, co 
można zrozumieć poprzez wnikliwe poznanie jego życiorysu. Poprzez 
spory na tle narodowościowym i działalność biskupa oraz kapituły 
na tym polu, stracił sam Kościół. Stał się w związku z tym miejscem 
rozgrywek politycznych i stracił uznanie w oczach wiernych.

49  Ibidem.
50  K. Dola : Wrocławska kapituła..., s. 246.
51  J. Mandziuk : Historia Kościoła..., s. 198.
52  N. Conrads: Książęta i stany..., s. 49.
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Roman Cop

Dominikanki raciborskie w świetle źródeł praskich  
z lat 1574–1657. Przyczynek do dziejów klasztoru  

w XVI i XVII wieku

Przeprowadzona na początku 2012 roku kwerenda w zbiorach Ar-
chiwum Narodowego w Pradze (Národní Archiv v Praze) wykazała, 
że w posiadaniu tegoż znajdują się liczne materiały dotyczące śląskich 
klasztorów, w tym trzech klasztorów raciborskich (dominikanki, 
dominikanie, franciszkanie). Nie brak materiałów dotyczących in-
nych klasztorów i miast śląskich1. Celem postawionym w niniejszym 
artykule jest zwięzłe przedstawienie w większości nieznanych dotąd 
informacji zawartych w źródłach praskich, a dotyczących dziejów 
raciborskich dominikanek2. 

Bogactwo źródeł praskich wyklucza możliwość szerszego ich 
omówienia w niniejszym artykule. Można zakładać, że klasztor do-
minikanek w Raciborzu cieszyć się będzie coraz większym zainte-
resowaniem badaczy, do czego przyczynią się zapewne rozpoczęte 
starania zmierzające ku zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską kultu 
Eufemii Raciborskiej – córki księcia raciborskiego Przemysła, do-

1 Archiwalia dostępne są w: Badatelna 1. oddělení v Praze 6 – Dejvicích, ad-
resa: Milady Horákové 133, Praha 6 – Dejvice. O poszukiwaniach archiwaliów 
po śląskich klasztorach zobacz także: A. Pobóg-Lenar towicz: Źródła do dzie-
jów klasztorów śląskich przechowywane w  austriackim Archiwum Państwowym 
w Wiedniu (Österreichisches Staatsarchiv). „Śląski Kwartalnik Historyczny ››So-
bótka‹‹” 2011, R. 66, nr 4, s. 93–97.
2 Podstawowe informacje z dziejów dominikanek w Raciborzu podaje A. Wel-
t zel : Geschichte der Stadt und Herschaft Ratibor. Ratibor 1881, s. 812–845 oraz 
J. Heyne: Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau. Bd. 1. 
Breslau 1860, s. 1032–1037; Bd. 2. Breslau 1864, s. 910–918; Bd. 3. Breslau 
1868, s. 1249–1258. Autor niniejszego artykułu podjął próbę zobrazowania 
najważniejszych wydarzeń związanych z  funkcjonowaniem klasztoru w świetle 
znalezionych źródeł. Na podjęcie czeka opisanie archiwaliów oraz zobrazowanie 
kwestii związanych z przywilejami klasztoru i sprawami gospodarczymi.
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minikanki i przeoryszy3. W ostatnich latach dominikanki znalazły 
się w kręgu zainteresowań m.in.: B. Nowak4, A. Barciaka5, P. Stefa-
niaka6, F. Wolnika7. Cenne informacje o źródłach podaje J. Spież8, 

3 Starania te oficjalnie prowadzi ks. mgr lic. Grzegorz Kublin, doktorant na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ks. G. Kublin przygotowuje 
obecnie rozprawę dotyczącą historiografii Eufemii.
4 Zob. B. Nowak: Najstarsze uposażenie dominikanek raciborskich. „Studia 
i Materiały z Dziejów Śląska”, T. 23, Katowice 1998, s. 65–76. B. Nowak jest 
także autorką doktoratu pt. Klasztor dominikanek raciborskich w średniowieczu, 
obronionego w 2004 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Nauk 
Społecznych. Promotorem był prof. Antoni Barciak.
5 Zob. A. Barciak : Książęta raciborscy a  klasztory dominikańskie w  Racibo-
rzu. W: Święty Jacek Odrowąż na Śląsku. Red. A. Barciak . Katowice 2008, 
s. 115–123; Idem: Mendykanci w  średniowiecznym Raciborzu. W: Klasztor 
w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Der wich, A. Pobóg-Le-
nar  towicz . Wrocław–Opole 2000, s. 495–502.
6 Zob. P. Stefaniak : Dzieje dominikanek raciborskich. Studia na jubileusz 
700–lecia fundacji klasztoru Świętego Ducha w Raciborzu i 800–lecia założenia 
mniszek Zakonu Kaznodziejskiego. Racibórz 2006.
7 Zob. F. Wolnik : Sekularyzacja raciborskich klasztorów dominikańskich. W: 
Sekularyzacja dóbr kościelnych na Górnym Śląsku w 1810 roku. Red. F. Wolnik . 
Opole 2011, s. 85–95.
8 Zob. J. Spież : Historiografia dominikanów śląskich w XVIII wieku. W: Tysiąc-
letnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej. Red. A. Barciak . Katowice 
2000, s. 233–249.
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o posiadaniu ziemskim J. Bakala9. Sama Eufemia zwróciła uwagę 
m.in: P. Stefaniaka10, A. Szymańskiego11, G. Kublina12, F. Wolnika13.

W trakcie kwerendy w Archiwum Narodowym w Pradze auto-
rowi niniejszego artykułu udało się odnaleźć materiały dotyczące 
dominikanek w następujących zespołach: 1) Česká Dvorská Kan-
celář (dalej skrót: ČDK) – materiały z  lat 1581–1622 dotyczące 
przywilejów klasztoru (ČDK, sign. IV B 101, kart. 402), 2) České 
Oddělení Dvorské Komory (skrót: ČDKM) – liczne archiwalia 
z  lat 1574–1657 (ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), 3) Če-
ské Oddělení Dvorské Komory – inwentarz klejnotów kościelnych 
kościołów i kaplic raciborskich z 1574 roku (ČDKM II, kart. 48), 
4) Řád Dominikánský (skrót: ŘD) – księgi nr 2 i 3 – wykazy zmar-
łych dominikanek i dominikanów ułożone według dni i miesięcy 
począwszy od 1700 roku do początku XX wieku14.

9 Zob. J. Baka la :  Stosunki wzajemne śląska opawskiego i opolskiego w średnio-
wieczu. „Studia Śląskie” 1997, T. 55, s. 11–36.
10 Zob. P. Stefaniak : Błogosławiona Ofka Piastówna OP (1299–1359) w świe-
tle trzech najstarszych żywotów i osiągnięć historiografii. „Studia Teologiczno-Hi-
storyczne Śląska Opolskiego” 2005, nr 25, s. 173–198; Idem: Błogosławiona 
Eufemia Piastówna OP (1299–1359) w świetle trzech najstarszych żywotów oraz 
źródeł a także literatury. „Nasza Przeszłość” 2009, T. 111, s. 159–191.
11 Zob. A. Szymańsk i: Świątobliwa Eufemia (Ofka) Raciborska – księżna i do-
minikanka. „Studia Śląskie” 2005, T. 64, s. 217–230.
12 Zob. G. Kubl in: Sprawa zagubienia się pieniędzy Eufemii. „Studia Teolo-
giczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2010, nr 30, s. 493–499; Idem: Świą-
tobliwa Eufemia (Ofka) zwana błogosławioną. „Forum Duszpasterskie” 2009, 
nr 76, s. 21–41.
13 Zob. F. Wolnik : Świątobliwa Eufemia (Ofka) – życie i rozwój jej kultu. W: 
Świętość na ziemi raciborskiej. Red. F. Wolnik . Opole 2009, s. 23–43.
14 Księgi zmarłych dominikanów i dominikanek prowincji czeskiej, ze względu 
na okres powstania, nie zostały poddane analizie w niniejszym artykule. Księga 
nr 2 nosi tytuł: Catalogus fratrum et sororum defunctorum, zaś księga nr 3 Nomi-
na fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia Bohemiae defunctorum. 
Zawierają wykaz zmarłych dominikanek i dominikanów w formie podziału na 
miesiące i dni, z podaniem miejsca śmierci, pochodzenia, wieku w latach, liczby 
lat po złożeniu profesji.
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Klasztor dominikanek w Raciborzu w XVI i XVII wieku borykał 
się nieustannie z problemami spowodowanymi nękającymi miasto 
i klasztor pożarami. Klasztor płonął w wielkich pożarach Raciborza 
w latach 1546 i 1574, 1617 (pożar klasztoru i kościoła dominikanek 
od pioruna) i w 1637 roku.

W archiwum w Pradze nie udało się odnaleźć dokumentów do-
tyczących bezpośrednio sytuacji klasztoru po pożarze miasta w 1546 
roku. Pewne jest, że bieda klasztoru spowodowana pożarem była 
tak poważna, że ciągnęła się przez kilkanaście lat. Sprzedawano po-
szczególne dobra. 23 lutego 1556 roku przeorysza Anna Filusówna 
sprzedała nawet zagrodę w Bieńkowicach za 30 guldenów15. W 1560 
roku klasztor sprzedał urząd wójtowski i sądowniczy w Lekartowie16. 
Poprawę sytuacji materialnej wiązano z powrotem w posiadanie 
klasztoru wsi Rudnik. W 1560 roku prowincjał polskich domini-
kanów dał pełnomocnictwo przeorowi raciborskiemu Izydorowi, by 
zabiegał o to, żeby sprzedane dobra Rudnik wróciły do klasztoru. 
W 1562 roku Ferdynand I wyjął klasztor ze wszelkich podatków. 
Pewnym źródłem dochodów wydawało się pożyczanie okolicznej 
szlachcie pieniędzy za czynsze17.

Nieszczęśliwe położenie sióstr wkrótce okazało się jeszcze trud-
niejsze. W 1574 roku, w kolejnym pożarze Raciborza, obiekty do-
minikanek znów spłonęły18. W środę przed Wniebowstąpieniem 

15 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wr.), Rep. 112, poz. 102; 
A. Weltzel : Geschichte..., s. 829.
16 A. Weltzel : Geschichte..., s. 829.
17 W 1560 r. Mikołaj Lesota na Błażejowicach pożyczył od Elżbiety Talken-
berg i Doroty wdowy po Krzysztofie Larysz na Ligocie 100 guldenów po 36 gr, 
w  1566 r. Henryk Charwat na Brzeźnicy od zakonnicy Doroty Myszowskiej 
z Myszowic 200 węgierskich guldenów na 9%, w 1567 r. Paweł Wraniński na 
Wraninie od Katarzyny Stoltz 100 węgierskich guldenów. Jan Koczeński na 
Wielkim Rudnie był dłużny Dorocie Zawadzkiej 12 1/2 guldena rocznego czyn-
szu. A. Weltzel :Geschichte..., s. 829.
18 O  tymże pożarze Raciborza m.in. N. Mika: Wielki pożar Raciborza 23 
kwiet nia 1574 roku. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Miejsca–ludzie–problemy. 
Red. J. Neuberg , G. Staniszewsk i. Racibórz 2003, s. 139–142.
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1574 roku przeorysza Elżbieta (Elska) Talkenbergówna z Raciborza 
zwróciła się w imieniu klasztoru z suplikacją do Maksymiliana II. 
Prosiła o pomoc, gdyż „za dopustem Pana Boga Wszechmogącego 
klasztor nasz i kościół w Raciborzu ogniem na popiół zgorzał”. Sio-
stry mieszkały poza miastem. Podkreślano, że obecna sytuacja jest 
wielką szkodą dla wspólnoty Kościoła katolickiego. Siostry przed-
stawiały się jako ubogie (chude) mniszki służebniczki Chrystusa. 
Prosiły o przydzielenie drewna z lasów raciborskich i zwolnienie na 
cztery lata z podatków dawanych zgodnie ze stanem przez Kamerę 
Śląską we Wrocławiu. Podkreślały, że Bóg niewątpliwie odpłaci ce-
sarzowi za pomoc i zapewniały o modlitwach. Klasztor opieczętował 
list jeszcze średniowieczną owalną pieczęcią z wyobrażeniem Tronu 
Łaski19. 

Cesarz uwzględniając suplikację, w piśmie do Kamery Śląskiej 
we Wrocławiu pozwolił na odbudowę klasztoru z drewna z lasów 
komory raciborskiej, udzielił zwolnienia z podatków do czterech 
lat. Drewno było bardzo potrzebne. Racibórz musiał być szybko 
odbudowany. Odbudowy wymagały także kościoły. Siostry miały 
same wygospodarować środki na odbudowę, prowadząc gospodarkę 
swoimi wsiami20. 

Łatwym wyjściem mogła okazać się sprzedaż niektórych srebr-
nych klejnotów kościelnych, dlatego 30 czerwca 1574 roku, z po-
lecenia cesarza, został sporządzony ich inwentarz. Zachował się on 
w Pradze i może stanowić doskonałe źródło do szczegółowych badań. 
Zawiera wykaz klejnotów kościelnych z kaplicy zamkowej z opisem 
i określeniem wagi, kościoła parafialnego – kolegiaty, klasztoru i ko-
ścioła dominikanek i dominikanów, kościoła przytułku dla ubogich 

19 NA Praha, České oddělení dvorské komory (dalej: ČDKM) IV, Racibórz 
(kart. 200–201), Racibórz. Klasztor dominikanek, suplikacja z 1574 r.
20 Ibidem, pismo kamery śląskiej do cesarza z 26 VII 1574 r.
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oraz kościoła św. Jana21. Dominikanki posiadały przedmioty ze sre-
bra na wagę 76 marek i 3 1/2 łuta22.

Biskup wrocławski Marcin Gerstmann stanął w obronie racibor-
skich klejnotów kościelnych, które, jak twierdził, powinny z racji 
swojego sakralnego charakteru służyć sprawom duchowym. Prze-
strzegał przed możliwością ich alienacji na użytek świecki. Wstawiał 
się za miastem i zapewniał cesarza o tym, że Racibórz ma zagwaran-
towaną ze strony Kościoła diecezji wrocławskiej chrześcijańską po-
moc, którą już zapowiedziały m.in. kapituły kolegiackie i klasztory. 
Przekonywał, że po okresie zimowym ruszą prace nad odbudową, 
kościoły parafialny i kolegiacki zostaną odbudowane, a nawet bardzo 
zniszczony chór23.

W czwartek po Wniebowzięciu NMP 1575 roku dominikanki 
skierowały kolejną suplikacją do cesarza Maksymiliana II. Podkre-
ślały, że w pożarze spłonął klasztor i kościół oraz wszystko, co w nim 
było. Klasztor zadłużył się na odbudowę. Obecnie zaś siostry prosiły, 
jako „ubogie panny pogorzelce”, aby cesarz odpuścił podatki do 
trzech lat, tak jak odpuścił mieszczanom raciborskim, aby „ubogie 
panny mogły kościół i klasztor wystawić i służbę Panu Bogu wyko-
nywać”24. Przeorysza Elżbieta (Elska) Talkenbergówna zwracała się 
także w imieniu klasztoru do Maksymiliana II pismem sporządzo-
nym w Raciborzu w środę przed niedzielą Misericordia 1575 roku 
o zwolnienie z podatków z dóbr ziemskich należących do klasztoru 
oraz zwolnienie z podatków, tak jak innych mieszczan. Podkreślała, 
że wskutek pożaru spadły dochody klasztoru. Argumentowała, że 
w interesie cesarza jest ochrona katolickiej religii i wspólnoty katolic-

21 NA Praha, ČDKM II, kart. 48, inwentarze klejnotów kościelnych z Racibo-
rza sporządzone w 1574 r.
22 Ibidem, inwentarz klejnotów klasztoru św. Ducha.
23 NA Praha, ČDKM II, kart. 48, bp Gerstmann do cesarza w sprawie pożaru 
Raciborza 1574.
24 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor domi-
nikanek, suplikacja dominikanek do cesarza Maksymiliana II z 1575 r. sporzą-
dzona w czwartek po Wniebowzięciu NMP 1575 r.
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kiej. Rekomendowała Wacława Reiswitza i Pawła Charwata, którzy 
mieli przedstawić cesarzowi relację25.

Siostry starały się gorączkowo szukać dochodów. Badano stare 
posiadania i przywileje. Okres trudnego położenia klasztoru, któ-
re spowodowane było drugim pożarem, obfituje w spory i sprawy 
sądowe. W 1578 roku dominikanki toczyły spór dotyczący młyna 
leżącego nad Psiną na przedmieściu Raciborza oraz wybudowania 
grobli dla młyna na terenie należącej do nich wsi Bieńkowice, co 
miało szkodzić użytkowaniu znajdujących się tam pól rolniczych. 
Spór był związany z zastawem dóbr raciborskich u Daniela Maczaka 
z Opawy26. Sprawę prowadziła przeorysza Magdalena Ottikówna, 
która 28 maja 1578 roku skierowała pismo z przedstawieniem racji 
klasztoru do Kamery Śląskiej we Wrocławiu27. W sprawie pisała 
w święto Marka Ewangelisty 1578 roku także sama gmina Bieńkowi-
ce z wójtem i starszymi na czele. Z pisma wynika, że Daniel Maczak 
– posiadacz działu Ocickiego – miał zrobić przykopę i przez pola 
Bieńkowic poprowadzić wodę. Gmina argumentowała, że ucierpia-
łaby na źródle utrzymania, władze – na podatkach, dziesięcinach 
duchownych i służbach. Prośba Bieńkowic wyróżnia się licznymi 
pobożnymi zwrotami28. W sprawę włączony został starosta zamko-
wy – Samuel Lesota29.

W 1580 roku spotykamy się z określeniem „Panny Ratiborske”30. 
Na czele konwentu stała nadal przeorysza Magdalena Ottikówna31. 
Klasztor był bardzo ubogi i tkwił w olbrzymich długach. Podejrze-

25 Ibidem, prośba przeoryszy ze środy przed niedzielą Misericordia 1575 r. do 
cesarza Maksymiliana II.
26 Ibidem, dokumenty kierowane do cesarza w sprawie sporu o młyn i Bieńko-
wice. Tamże bardzo obszerne opisanie sporu.
27 Ibidem, pismo z 28 V 1578 r.
28 Ibidem, prośba wójta, starszych i  całej gminy Bieńkowice wystawiona 
w Bieńkowicach w św. Marka Ewangelisty 1578 r.
29 Ibidem, pismo Samuela Lesoty z 29 VII 1578 r.
30 Archiwum Parafii WNMP w  Raciborzu, Regestum prouentuum Venerabilis 
Capituli Ratiborien, k. 10.
31 Ibidem.
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wać można, że środki finansowe i inne daniny oraz płody ziemi nie 
wystarczały na dostatnie utrzymanie wszystkich mieszkanek, gdyż 
kobiet chętnych na prowadzenie życia zakonnego nie brakowało, 
także wśród panien nieszlacheckiego pochodzenia. 28 czerwca 1580 
roku papież Grzegorz XIII, za prośbą prowincjała, pozwolił, aby 
panny nieszlacheckiego pochodzenia mogły składać profesję, co 
wcześniej wolno było czynić jedynie szlachciankom32.

W roku następnym – 1581, dzięki staraniom przeoryszy Mag-
daleny Ottikówny – cesarz Rudolf II dokonał potwierdzenia przy-
wilejów klasztoru, które otrzymał od cesarza Zygmunta i księcia 
opawskiego i raciborskiego Mikołaja. Przykazał także radzie miej-
skiej Raciborza, aby czuwała nad zachowywaniem ich zapisów33.

Bieda i zadłużenie powodowały, że siostry rozpaczliwie szukały 
pomocy. W sobotę, dzień św. Marcina 1581 roku, dominikanki 
zwracały się w liście do Stanisława Oppela, który mieszkał przed 
miastem Frysztat, w sprawie pieniędzy zmarłego starosty księstw 
opolskiego i raciborskiego, radcy cesarskiego – Mikołaja Lesoty ze 
Steblowa34. Do klasztoru został wysłany komisarz cesarski Henryk 
Schweinoch, którego zadaniem było zbadanie sprawy zadłużenia35. 
Listem sporządzonym w Raciborzu w poniedziałek po Niedzieli 

32 AP Wr., Rep. 112, poz. 106; A. Weltzel : Geschichte..., s. 830. W przypadku 
szlachcianek klasztor miał prawo żądać należnych im dóbr. Potwierdzeniem takie-
go prawa jest przypadek żyjącej pod koniec XIV w. Beatrix. Około 1390–1403 
przeorysza raciborskich dominikanek – Panna Borska (Juncfraw Borska Priorynne) 
wraz z całą gminą Panieńskiego Klasztoru w Raciborzu występowała u starosty 
i  rady miejskiej Karniowa o dziedzictwo po ojcu – Hensil von dem Lobinsteyn, 
znajdującej się w  raciborskim klasztorze Beatrix. Była ona jedną z  jego trzech 
córek. Dominikanki żądały dziedzictwa i  powoływały się na otrzymaną przez 
klasztor ochronną papieską bullę Klemensa VI z 1345 r. (Zemské desky krnovské. 
Svazek I. 1403–1522. Oprac. D. Prix . Opava 2008, poz. 379, s. 241–242.
33 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor domi-
nikanek, potwierdzenie przywilejów przez Rudolfa II z 1581 r.; AP Wr., Rep. 
112, poz. 107; A. Weltzel : Geschichte..., s. 830.
34 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor domi-
nikanek, list dominikanek do Stanisława Oppel z 1581 r.
35 Ibidem, pismo z 18 IV 1582 r.
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Kwietnej 1582 roku dominikanki z przeoryszą Magdaleną Otti-
kówną zwracały się do Rudolfa II w sprawie poręczenia 5 tys. 865 
złotych reńskich (guldenów) i 56 krajcarów. Klasztor złożył w tej 
sprawie w 1580 roku przysięgę w obecności prowincjała polskiego 
Melchiora. Zadłużenie spowodowane było pożarem i konieczno-
ścią odbudowania kościoła i klasztoru. Dominikanki twierdziły, 
że kościół i klasztor powstały dzięki funduszom i wsparciu cesarza 
Zygmunta Luksemburczyka i książąt raciborskich oraz ich przywile-
jom, które nadawały klasztorowi dobra. Prosiły cesarza, aby kamera 
śląska poręczyła długi36. 

Siostry pod przewodnictwem przeoryszy Magdaleny Ottikówny 
zwracały się też listem z 19 kwietnia 1582 roku do Elżbiety Habs-
burg – byłej królowej Francji, żony Karola IX Walezjusza. Prosiły 
o poręczenie wymienionej sumy37. Sprawa ciągnęła się i była przed-
miotem wymiany pism między klasztorem, kamerą śląską, cesarzem 
i różnymi osobami38. W 1583 roku dominikanki zwracały się do 
Rudolfa II pismem z piątku przed niedzielą Judica. Opisywały pro-
blem. Miały dać poręczenie potomkom Mikołaja Lesoty – kanclerza 
księstw opolskiego i raciborskiego – na sumę 5 tys. 865 guldenów 
i 56 krajcarów, za radą kamery cesarskiej, kamery śląskiej i prokura-
tora cesarskiego w księstwie – Macieja Nosa. Poręczenie bez zgody 
prowincjała polskiego było z mocy prawa nieważne. Prowincjał pol-
ski w 1580 roku miał otrzymać od papieża instrukcję, aby pod karą 
duchownąnie czynić zobowiązań na dobrach ziemskich klasztoru. 
Wobec tego klasztor uczynił przysięgę, że będzie się zwracał o po-
ręczenie. Zwracał się więc do cesarza, aby kamera śląska dokonała 
poręczenia, gdyż klasztor nie mógł tego uczynić m.in. ze względu na 
polecenie papieskie39. Liczna korespondencja ukazuje biedę i deter-
minację dominikanek. Sprawa trwała jeszcze w 1585 roku40.

36 Ibidem, list dominikanek do Rudolfa w sprawie poręczenia długów z 1582 r.
37 Ibidem, pismo dominikanek do Elżbiety Habsburg z 19 IV 1582 r.
38 Ibidem.
39 Ibidem, prośba o poręczenie do Rudolfa II z 1583 r.
40 Ibidem, pismo kamery śląskiej z 25 I 1585 r. do Rudolfa II.
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Wiele problemów do rozwiązania miała przeorysza Katarzyna 
Osińska z Żytnej. Udało się jej doprowadzić do zastrzeżenia – jako 
własności zubożałego klasztoru wybudowanego w 1581 roku – mły-
na na Psinie, który miał rzekomo szkodzić dobrom zamkowym41. 
Osińska starała się pożyczać pieniądze za czynsze. W 1586 roku po-
życzyła Janowi Szelidze z Rzuchowa pewną sumę pieniędzy, za którą 
dawał 6 guldenów rocznego czynszu42. Do 1591 roku klasztor się 
odbudował, jak pisze A. Weltzel, o wiele wygodniej niż wcześniej43.

Lata dziewięćdziesiąte XVI wieku to starania dominikanek o od-
zyskanie wsi Kornowac, która przez jakiś czas pozostawała poza 
posiadaniem klasztoru. Odnośnie do sprawy dowiadujemy się z pi-
sma kamery śląskiej we Wrocławiu do Rudolfa II z 30 listopada 
1590 roku. Wieś była zapisywana w najstarszych urbarzach z czasów 
księcia Jana II Dobrego i potem uznawana za włości należące do 
zamku raciborskiego i  tak weszła we włości zastawne zastawione 
Maciejowi Rottenbergowi. O własności wsi na korzyść dominikanek 
świadczył uwierzytelniony odpis dokumentu z 1308 roku, którym 
została nadana dominikankom, jak również generalne zatwierdze-
nie przywilejów klasztoru dokonane w 1420 roku przez Zygmunta 
Luksemburskiego44. Dominikanki niewątpliwie miały rację. Wieś 
została ujęta w urbarzu raciborskich dóbr zamkowych z 1532 roku. 
Według urbarza, chłopi z Kornowaca dawali czynsze, dziesięciny, 
kurczaki i jaja dominikankom. Wieś poczytano za zamkową i ma-
jącą jedynie zobowiązania względem klasztoru45. Podobnie w 1567 
roku46 i 1595 roku47.

41 A. Weltzel : Geschichte..., s. 830.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor domi-
nikanek, pismo kamery śląskiej do cesarza z 30 XI 1590 r.
45 AP Wr., Zespół akt Księstwo opolsko-raciborskie, sygn. 151, k. 103–106.
46 NA Praha, ČDKM, karton 11 Ratiborisch Urbari unnd Grundbuch [...] 1567, 
k. 177–181.
47 NA Praha, ČDKM, karton 18 – Urbarz zamkowy dóbr raciborskich 1595, 
k. 210–215.
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W sprawie wsi pisały siostry w czwartek przed świętymi Szy-
monem i Judą 1591 roku do cesarza. Przypominały, że Kornowac 
został nadany klasztorowi przez książąt raciborskich dziedzicznie. 
Powoływały się m.in. na żyjącego świadka, który pamiętał, że wieś 
należała dziedzicznie do dominikanek, i inne z nią związane oko-
liczności. Kiedy mieszczanie raciborscy znaleźli się w niemałych 
długach, wówczas oddano wieś razem z innymi dobrami w zastaw. 
Tak trafiła do rąk Macieja Rottenberga. Dominikanki zwracały się 
z prośbą do niego, aby za dwa lata, kiedy minie zastaw, zawłaszczona 
wieś została zwrócona i służyła im jako pobożne wieczne nadanie 
książąt raciborskich48. 

Klasztor w sprawie wsi złożył apelację w Pradze, co świadczy 
o zawiłości sprawy49. Trybunał Apelacyjny Królestwa Czech w maju 
1592 roku uznał, że zgodnie z zapisami książęcego listu z 1308 roku 
klasztor dominikanek w Raciborzu miał posiadać wieś Kornowac 
prawem własności i być w stosunku do niej dziedzicem po wieczne 
czasy. Z tego powodu klasztor miał otrzymać wieś ponownie. Z roz-
strzygnięcia dowiadujemy się, że Kornowac był błędnie poczytywany 
jako należący do dóbr zamkowych i jako ich część został dany w po-
siadanie zastawne na dwadzieścia lat Maciejowi Rottenbergowi50.

48 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor domi-
nikanek, list dominikanek do cesarza w sprawie wsi Kornowac z czwartku przed 
Św. Szymonem i Judą 1591 r.
49 Wielki przywilej ziemski księcia Jana Dobrego dla księstw opolskiego i raci-
borskiego z 1531 r., nazywany Hanuszowym, zabraniał odwoływania się w spra-
wach sądowych do Magdeburga czy gdziekolwiek indziej. Wszelkie spory miały 
być rozstrzygane na sądach zwierzchnich, które miały się odbywać dwa w roku – 
pierwszy w Opolu, drugi – w Raciborzu. Co prawda, zgodnie z przywilejem, sąd 
ziemski nie miał wyższej instancji i zabronione były próby odwołań, to jednak od 
połowy XVI w. zaczęto odwoływać się do Izby Apelacyjnej w Pradze. Czyniono 
to jedynie w bardzo skomplikowanych przypadkach i jedynie za zgodą sejmiku 
księstw opolskiego i raciborskiego. M. Hatalska: Sejmik księstwa opolsko-raci bor-
skiego w latach 1564–1742. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 56n.
50 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor domi-
nikanek, rozstrzygnięcie trybunału apelacyjnego w sprawie wsi Kornowac z maja 
1592 r.
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Dominikanki raciborskie prowadziły od co najmniej 1592 roku 
spór także z Wilhelmem Oppersdorffem o zwierzchnie prawo są-
downicze wsi Ucieszków. Oppersdorff w listopadzie napisał w tej 
sprawie suplikację do Rudolfa II51. Wymieniona wieś należała, zda-
niem Oppersdorffa, do sądowniczego okręgu zamku w Koźlu. Spór 
ciągnął się jeszcze w 1594 roku52. 

Sprawy dotyczące wsi Kornowac były w 1594 roku przedmiotem 
zainteresowania specjalnej komisji, której celem było sporządzenie 
raportu odnośnie do dóbr zamkowych53. 24 czerwca 1595 roku 
dominikanki zwróciły się do cesarza Rudolfa II. Powoływały się na 
fakt, że klasztor otrzymał wieś od księcia raciborskiego Leszka jako 
nadanie dziedziczne. Przytaczały okoliczności dostania się wsi w do-
bra zamkowe i wykazania do niej praw. Podkreślały, że wieś została 
dana przed dwudziestoma laty w zastaw nieżyjącemu już Maciejowi 
Rottenbergowi na Samborowicach, i prosiły o zwrot. W sprawie 
odzyskania wsi miał się stawić także bp wrocławski jako najwyższy 
starosta Śląska54. 23 czerwca 1595 roku pisał z Nysy do cesarza Ru-
dolfa II bp wrocławski Andrzej Jerin. Poparł klasztor w staraniach 
o oddanie wsi i rekomendował jej zwrot. Podkreślał żarliwe starania 
klasztoru w tej sprawie55. 

Sprawa odzyskania Kornowaca musiała być dla klasztoru głów-
nym problemem pod koniec XVI wieku. W aktach cesarskich, po-
śród dokumentów dotyczących starań o wieś, znajduje się nawet 
tekst darowizny w języku czeskim, która dokonała się w 1308 roku 
w Raciborzu. Wieś Kornowac, zgodnie z aktem darowizny, należała 

51 Ibidem, suplikacja Wilhelma Oppersdorff z listopada 1592 r.
52 Ibidem, list Wilhelma Oppersdorf z 8 II 1594 r. do cesarza.
53 NA Praha, ČDKM, kart. 17 – Urbarz Raciborza 1595, brak paginacji, na 
boku strony streszczenie: „Jungfern Stiffts begern wegen deß Dorfs Kornowa-
tecz”.
54 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), Racibórz. Klasztor do-
minikanek, prośba do Rudolfa II z 24 VI 1595 r. o zwrot wsi Kornowac; list 
dominikanek do bpa Jerina z 19 VI 1595 r.
55 NA Praha, ČDKM IV, Racibórz (kart. 200–201), list bpa Jerina do Rudolfa 
II z 23 VI 1595 r.
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wcześniej do księcia. Nazywana była Koronowatecz, albo Wurn-
dorff, co świadczy o dokonanej tam lokacji zachodnich osadników. 
Dominikanki raciborskie określane są jako Klasster sestr, albo też 
Panen w Ratiborzi. Darowizna dokonała się za zgodą księcia Bo-
lesława Opolskiego, który był wujem i opiekunem księcia Leszka. 
Świadkami byli: Jan proboszcz Wodzisławia, kanonicy św. Tomasza 
księża Tylkon i Godyn, ksiądz Wojciech – proboszcz z Pszowa oraz 
rycerstwo: Tomasz – sędzia ziemski, Michał nazywany Szerokiesłowo 
(Ssyrokoslowo), Sobiesław z Wisły i „lennicy nasi”: Imram, syn To-
masza, Jakub rzeczony z Raszczyc, Mikołaj z Dzimierza (Mikulasse 
z Gdemirzy) i jego brat Zbrożek, Marcin nazywany Tucino i Kun-
czon – mieszczanin raciborski56. Ostatecznie klasztor odzyskał wieś 
w 1603 roku i to drogą kupna. 8 grudnia 1603 roku dominikanki 
nabyły za 1700 talarów po 36 gr dobra Kornowac57.

Problemy związane z Kornowacem nie były jedynymi problema-
mi klasztoru z posiadaniem. Więcej zmartwień dostarczały zabrane 
dobra w sprotestantyzowanym księstwie karniowskim. W obronie 
klasztoru stanął Rudolf II, który pisemnie nakazał w 1598 roku 
księciu Karolowi z Oleśnicy zwrot zabranych klasztorowi dóbr – 
miasteczka Baborów i 6 wsi58. Wkrótce klasztor cieszył się z unor-
mowania sprawy z młynem zbudowanym na Psinie. 27 września 
1606 roku posiadacze zastawni dóbr raciborskich Baltazar i Jerzy 
Mettich ugodzili się z klasztorem59.

W 1609 roku w Raciborzu gościł Abraham Bzowski, będący 
wówczas przeorem klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu60. Owo-

56 Ibidem, odpis dokumentu darowania Kornowaca z 1308 r.
57 AP Wr., Rep. 112, poz. 110; A. Weltzel : Geschichte..., s. 830; J. Heyne: 
Dokumentirte Geschichte..., Bd. 3, s. 1258.
58 A. Weltzel : Geschichte..., s. 830.
59 Ibidem.
60 W 1609 r. zwrócił się do starosty wrocławskiego, aby wydał mu paszport na 
podróż do Raciborza do wikariusza generalnego dominikanów. W trakcie nie-
obecności starosta miał czuwać nad klasztorem św. Wojciecha, który był w złym 
położeniu ze względu na protestancki charakter miasta i narastającą nienawiść 
do Polaków. A. Mosbach: Przyczynki do Dziejów Polskich z Archiwum Miasta 
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cem pracy Bzowskiego jest rozpropagowanie w świecie Eufemii Raci-
borskiej, co zasługuje na odrębną analizę i omówienie. Bez wątpienia 
Bzowski osobiście był w Raciborzu, gdzie miał szansę zapoznać się 
z tradycją sióstr odnośnie do Eufemii, zapewne ustną, skoro w poża-
rze w 1574 roku spłonęły nawet dokumenty dotyczące klasztornych 
przywilejów61.

W 1617 roku klasztoru i kościóła dominikanek dosięgła kolejna 
tragedia pożaru. Z wielkim trudem, kosztem zadłużenia odbudo-
wany dwukrotnie po pożarach z 1546 i 1574 roku, spłonął kolej-
ny raz. Siostry pod przewodnictwem przeoryszy Heleny Otiesław 
zwracały się do cesarza suplikacją, która przybliża to wydarzenie. 
17 czerwca 1617 roku pożar, który wybuchł od pioruna, zniszczył 
kościół dominikanek, jego ozdoby, ołtarze, organy i dzwony. W wy-
niku pożaru ucierpiał „znacznie” budynek klasztoru ze wszystkim, 
co potrzebne do życia. Dominikanki posiadały nieznaczne środki 
na utrzymanie, sprawa zaś odbudowy wiązała się z koniecznością 
zaciągnięcia wielkich długów. Siostry zwracały się do cesarza z proś-
bą o pomoc, mając nadzieję, że udzieli im wsparcia, tak jak jego 
poprzednicy w sytuacjach kryzysowych, jakie spotykały klasztor. 
Wsparciem tym miało być zwolnienie z podatków z dóbr leżących 
w księstwach opolskim, raciborskim i karniowskim, a także z po-
datków piwnych (Biergeldt)62. 

Wielu informacji o raciborskich dominikankach dostarcza list 
kamery śląskiej do cesarza z 9 sierpnia 1623 roku. Klasztor został 
określony jako składający wiele próśb z powodu wielkiego pożaru, 

Wrocławia. Poznań 1860, s. 154. Szczegółowe informacje o rządach Bzowskie-
go we wrocławskim klasztorze zob. B. Rok: Abraham Stanisław Bzowski – do-
minikanin wrocławski. W: Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej. Red. 
K. Matwijowsk i. Wrocław 1994, s. 58–65.
61 Zob. m.in. wymieniona na początku punktu literatura odnośnie Eufemii. 
Bibliografia Bzowskiego znajduje się w: A. Witkowska, J. Nasta l ska : Sta-
ropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. T. 2. Lublin 2007, s. 26–28. Hasło bio-
graficzne – m.in. w: A. Witkowska, J. Nasta l ska : Staropolskie piśmiennictwo 
hagiograficzne. T. 1. Lublin 2007, s. 35–37.
62 Ibidem, suplikacja dominikanek po pożarze z 1617 r.
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który zniszczył go doszczętnie, oraz jako ten, który popadł w „mocne 
długi”. Otrzymał jednak zwolnienie z podatków na cztery lata i z po-
datku piwnego na trzy lata. Zadłużenie uniemożliwiało płacenie 
kontrybucji wojennych. Cesarz Maciej Habsburg, zapewne zmarły 
20 marca 1619 roku, zapisał klasztorowi 300 talarów. Corocznie 
kamera śląska miała wypłacić po 100 talarów ze swoich dochodów63.

Co działo się jednak między pożarem klasztoru w 1617 roku 
a rokiem 1623? Materiały praskie „milczą”. Dość niejasna wydaje się 
sytuacja klasztoru w roku 1619 i 1620, podczas trwania konfederacji 
czeskiej. Pewny jest fakt wyboru pod koniec 1619 lub na początku 
1620 roku przeoryszy, której zatwierdzenie musiało zostać dokonane 
przez prowincjała. 15 kwietnia 1620 roku na radzie w konwencie 
krakowskim debatowano nad zaistniałą sytuacją64. Zgodnie z arty-
kułami konfederacji wymagane było złożenie protolerancyjnej przy-
sięgi, według ustalonego wzoru, w języku czeskim bądź niemieckim. 
Przysięga zobowiązywała do uznawania prawa konfederacji, w tym, 
aby „nie służyć żadnym duchowym konstytucjom i umowom zawią-
zanych w sprawie heretyków, które to nie służą wierze, i bez wyjątki 
wszystkim wymysłom, które mogłyby być powzięte”. Przełożeni 
zakonni mieli się do tegoż zobowiązać w swoim imieniu i imieniu 
swojego klasztoru („czeho se ya y na mystu Conuentu meho mocznie 
odrzikam”)65.

63 Ibidem, pismo kamery śląskiej we Wrocławiu do cesarza w Wiedniu z 9 VIII 
1623 r.
64 Archiwum Dominikanów w Krakowie, sygn. Pp 37 Liber Consiliorum Pro-
vinciae Poloniae Ord. Praed. ab Anno 1610, die 19 Maji usque ad An. 1627, 
s. 69v–70r.
65 AP Wr., Zespół akt Księstwo opolsko-raciborskie, sygn. 130, s. 232. W ak-
tach znajduje się przysięga w języku czeskim i niemieckim. O przysiędze mówi 
artykuł 12 Konfederacji: „12. All Römisch Catholische in allen Unirten Landen 
/ sollen Juramento allen Ständen / eines jedwedern Landes sich obligat machen 
/ wider den ertheilten Mayestätbrief unnd vorgleichungen wegen deß freyen 
Exercitij Religionis nichts zuthun noch vorzunehmen / mit außdrucklicher re-
nunciation der etlichen Concilijs un Geistlichen Constitutionibus befindlichen 
Exception de Haereticis non servanda fide, nec non absolutionis a Juramento, 



350 roMan cop

Przysięga, zdaniem katolickich władz duchownych, kłócić się mo-
gła z wiarą katolicką i pociągnąć za sobą ekskomunikę oraz narazić 
klasztor, ale także i zakon dominikański na złą opinię w oczach ce-
sarza ze względu na fakt, że konfederacja była skierowana przeciwko 
jego rządom w Koronie Czeskiej. Wówczas postanowiono poczekać 
z zatwierdzeniem przeoryszy i rozpocząć konsultacje w Kongrega-
cji Świętej Inkwizycji oraz omówić problem z nuncjuszem apo-
stolskim66. Źródło nie zawiera informacji co do osoby przeoryszy. 
W 1622 roku przeoryszą była Helena Otiesław z Kopienicy. Nie jest 
wykluczone, że chodzi o sprawę jej zatwierdzenia, po okresie rządów 
przeoryszy Marty Bruntalskiej, odnośnie do której A. Weltzel poda-
je, że w 1618 roku i w roku 1635 miała być przeoryszą67.

Obawy władz prowincji dominikańskiej nie były zapewne bez-
zasadne. Na zakończenie zjazdu we Wrocławiu 7 marca 1620 roku 
podjęto postanowienie, że poszczególne księstwa śląskie, ale także 
opactwa, klasztory i kapituły wyasygnują określone sumy pieniędzy 
na wsparcie Zimowego Króla – Fryderyka V (Huelfsgelder). W spi-
sie widnieje „opatka w Raciborzu” („Aebtißin zu Rattibor”), czyli 
przeorysza raciborskich dominikanek z niemałą sumą 3 tys. talarów. 
Skąd ubogi klasztor miał wyasygnować aż tak wielką sumę, pozostaje 
niewyjaśnione68.

Wiadomo, że w 1622 roku część raciborskich dominikanek nie 
była obecna w mieście. Jesienią 1621 roku do Krakowa przybyły 
dwie siostry69. Powodem mogły być niebezpieczeństwa wojny, ale też 

so wol anderer Concilien statuten, ordnungen und aussatzungen / so dem May-
estätbrieffe zuwider“. Artikel welche in aller dreyer Herren–Stände des Königreichs 
Böheimb auffm Präger Schloß gehaltenen Zusammenkunfft [...] 1619 [...] geschlos-
sen worden seyn. Prag (1619), s. 13.
66 Archiwum Dominikanów w Krakowie, sygn. Pp 37, s. 69v–70r.
67 A. Weltzel : Geschichte..., s. 844.
68 IIII. Verzeichniß der Summen, welche die schlesichen Fürsten und Stände, Fried-
rich dem Fünften, Könige in Böhmen und Pfalzgrafen am Rhein zc. Zu zahlen ver-
sprochen haben, „Magazin für deutsche Geschichte und Statistik Deutschlands 
Geschichtsforschern gewidmet” Th. 1. Leipzig 1784, s. 64–66.
69 N. Mika: Dzieje ziemi raciborskiej. Kraków 2010, s. 74. Na podstawie Kro-
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sytuacja po pożarze. N. Mika uważa, że w grę mogło wchodzić także 
niebezpieczeństwo wpływu idei protestantyzmu na zakonnice70. 

Sytuacja związana z pożarem klasztoru i kościoła w 1617 roku 
powoli się normalizowała. W 1623 roku przeorysza Helena Otiesław 
poleciła namalować obraz Eufemii, co świadczy o tym, że mniszki 
darzyły ją wielką czcią. Wcześniejsze obrazy mogły spłonąć71. Także 
bp Karol Habsburg wspierał klasztor. 23 marca 1623 roku dokonał 
odtworzenia poniszczonego przywileju z 1335 roku, który zawierał 
zapisy uposażenia klasztoru dziesięcinami z Bieńkowic, Strzybnika, 
Sudołu i Kornowaca72. Helena Otiesław czyniła wysiłki także o za-
bezpieczenie materialne klasztoru. W 1626 roku kupiła od Zuzanny 
Oppersdorff – rodzonej hrabiny Hardek – za 400 tal. zwierzchnie 
prawo sądowe i czynsze na dobrach Ucieszków73.

Po tragediach pożaru z lat 1546, 1574 i 1617 klasztor i kościół 
spłonęły po raz kolejny w pożarze miasta 10 września 1637 roku74. 
Odbudowa obiektów dominikanek dobiegła końca przed 1650 
rokiem, co świadczy o lepszej sytuacji finansowej sióstr niż domi-
nikanów. Dominikanki miały klasztor i kościół już odbudowany, 
dominikanie – nadal zrujnowany. Dworzanin króla Władysława IV 
Wazy – Stanisław Oświęcim w 1650 roku zapisał w swoim diariuszu: 
„[...] mniszki dominikańskie i kościół i klasztor cały mają”75.

Pewnych informacji o klasztorze, ale także o tym, że przez pożar, 
prawdopodobnie już ten z 1546 lub 1574 roku, zostały zniszczone 
źródła mówiące o życiu Eufemii, dostarcza dominikanin i wydawca 
dziełek ascetycznych – Walenty z Raciborza (Raciborczyk). Z prze-

niki fundacyjnej mniszek Zakonu Kaznodziejskiego na Gródku w Krakowie (1620–
1639). Oprac. A. Mark iewicz . Kraków 2007, s. 54.
70 N. Mika: Dzieje..., s. 74.
71 A. Weltzel : Geschichte..., s. 830.
72 AP Wr., Rep. 112, poz. 115.
73 A. Weltzel : Geschichte..., s. 830.
74 Ibidem.
75 Stanisława Oświęcima dyaryusz. Oprac. W. Czermak. „Scriptores Rerum 
Polonicarum” T. 19. Cracoviae 1907, s. 228.
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znaczeniem dla sióstr zakonnych wydał dwa dziełka ascetyczne76. 
Przetłumaczył z włoskiego na polski Praktykę duchowną jednej sługi 
Bożej (Kraków 1670), którą zadedykował przeoryszy raciborskich 
dominikanek – Katarzynie Paczyńskiej77. W przypisie do książki 
tłumaczył, że niegdyś usługiwał spowiednikowi klasztoru św. Ducha, 
a potem został dominikaninem, przez wdzięczność zaś przetłuma-
czoną z włoskiego książkę ofiaruje zgromadzeniu. Dalej przytacza 
informacje o klasztorze raciborskich dominikanek i Eufemii za-
czerpnięte z Bzowskiego, Długosza, czy Miechowity. Podkreśla, że 
„płomień pożeraiący Raciborz Miasto pozarl z Klasztorem i Dzieie 
swiątobliwey tey Panny”78.

W  zbiorze dotyczącym dominikanek w  zespole ČDKM IV, 
Racibórz (kart. 200–201) znajduje się luka w okresie od 1623 do 
1650 roku. Ostatnie dokumenty dotyczą spraw finansowych z lat 
pięćdziesiątych XVI wieku związanych m.in. z zakupem dóbr raci-
borskich przez Oppersdorffów, spraw kontrybucji i podatku. Zbiór 
kończy pismo przeoryszy Magdaleny Witkowskiej von Rudultaw 
z 24 kwietnia 1658 roku do śląskiej kamery cesarskiej w sprawach 
finansowych. A. Weltzel wymienia ją jako przeoryszę potwierdzoną 
źródłowo w 1656 roku79.

76 Odbywał on studia w studium generalnym dominikanów w Krakowie, gdzie 
w 1651 r. wykładał filozofię. W  latach 1660–1663 był spowiednikiem domi-
nikanek w Przemyślu, zaś od około 1678 r. do 1691 r. w Raciborzu. E. Ozo-
rowsk i: Walenty z  Raciborza (Raciborczyk, Ratiboriensis. W: Słownik polskich 
teologów katolickich. Red. H. Wyczawsk i. T. 4: S–Ż. Warszawa 1983, s. 378). 
Te same informacje podaje w  haśle: Walenty z  Raciborza A. Witkowska, 
J. Nasta l ska : Staropolskie piśmiennictwo..., T. 2, s. 255. Bibliografia Walentego 
z Raciborza znajduje się w ibidem, s. 194.
77 A. Kowa lska : Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie habsbur-
skim (1526–1742). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 35.
78 A. Jocher : Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i  nauk w  Polsce od 
wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkow-
skiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Juszyńskiego, Jana Winc. i Jerz. Sam. 
Bandtków i.t.d.. T. 3. Wilno 1857, s. 205, poz. 6607.
79 A. Weltzel : Geschichte..., s. 844.
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Adrian Strączek

Parafia pw. Bożego Ciała w Jankowicach w latach 1897–1939 

Jankowice to mała wieś o  charakterze górniczym położona 
w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. Z pozoru zwy-
czajna miejscowość, jakich wiele na Górnym Śląsku. Wyróżnia ją 
jednak historia przeplatająca się z legendą oraz miejscowa ludność, 
od wieków przepełniona kultem Bożego Ciała. Jego genezą jest 
podanie o  księdzu Walentym, sięgające 1433 roku, kiedy wokół 
Rybnika i Żor toczyły się walki z wojskami husyckimi. Wtedy to 
Bolesław V książę opolski, sprzymierzony z Husytami najechał na 
posiadłości Mikołaja II, księcia rybnickiego. Jednak 13 maja 1433 
roku w  bitwie pod Rybnikiem został pokonany i  zmuszony do 
ucieczki1. Właśnie te wydarzenia stanowią tło historyczne dla jan-
kowickiej legendy. 

Pierwsze zapisane informacje na temat księdza Walentego, 
znajdują się w protokole powizytacyjnym księdza biskupa Eliasza 
Daniela de Sommerfelda z 1719 roku. Czytamy w nim: „Z opo-
wiadania i ciągłej tradycji wiadomo, że proboszcz rybnicki pewne-
go razu z Przenajświętszym do chorego zdążał i kiedy w miejscu, 
gdzie jest kaplica, zobaczył napastników się zbliżających, wtedy 
z poszanowaniem dla Eucharystii i w obawie znieważenia go przez 
zbójców skrył ją we wyżłobionym dębie, a następnie został przez 
nich okrutnie zamordowany. Po jakimś czasie zauważono w dębie 
światło i zgłoszono to u następcy tego proboszcza. Wtedy udał się 
proboszcz na to miejsce i bliżej przeszukując dąb, odnalazł Przenaj-
świętsze wraz z puszką. Po jego ścięciu pozostały pień, który zacho-
wał się w miejscu, nad którym wybudowano ołtarz. Owe miejsce 
w uroczystość Bożego Ciała jest przez tłumy wiernych odwiedzane 
i z każdym rokiem coraz większą czcią otaczane”2. Protokół ten jest 

1  Ziemia rybnicko-wodzisławska. Red. J. L igęza . Katowice 1970, s. 140–141.
2  Protokół powizytacyjny ks. Biskupa Eliasza Daniela de Sommerfeld z roku 1719. 
W: Ksiądz Walenty  – Apostoł Eucharystii (Źródła). Red. N. Niestol ik . Janko-
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najstarszym źródłem mówiącym o  jankowickiej legendzie. Przez 
kolejne lata była ona uzupełniana i koloryzowana. W swoich pu-
blikacjach zamieścili ją m.in. Karol Miarka, Augustyn Weltzel oraz 
Richard Kuhn. Jednak najpełniej została przedstawiona w broszur-
ce wydanej w 1900 roku przez księdza Władysława Długołęckiego: 
Parafia jankowicka i jej pamiątki według źródeł historycznych i poda-
nia ludowego. Na jej podstawie rysuje się następujący obraz legen-
dy. W roku 1433, w Biasowicach (osadzie stanowiącej część skła-
dową Jankowic) w umierającym stanie była pewna kobieta, która 
„zażądała kapłana, aby bez spowiedzi i Najświętszego Sakramentu 
nie zejść z tego świata Był potenczas kapelanem w Rybniku x. Wa-
lentyn kapłan prawdziwie świętobliwy, który niczego sobie tak nie 
życzył, jak żeby mógł okazać P. Jezusowi nie słowy, lecz czynem, 
jak mu ten Jezus jest drogi, który do największej bo kapłańskiej 
podniósł go godności”. Ksiądz Walenty wyruszył do chorej, przy 
tej okazji ksiądz Długołęcki bardzo wyraźnie podkreślił jego odwa-
gę: „Nie krył się x. Walentyn bynajmniej przed wrogiem, owszem 
sam dzwoniąc, oznajmiał wiernym Chrystusowym, kogo wiezie ze 
sobą, by przynajmniej po lasach kryjące się dzieci Kościoła, słyszą-
ce głos dzwonka, oddać mogły pokłon Zbawicielowi”. W połowie 
drogi dostrzega jednak husytów i  od razu rzuca się do ucieczki. 
Kiedy orientuje się, że nie ma szans się uratować, chowa bursę 
z Najświętszym Sakramentem do dziupli w dębie. Husyci zabijają 
księdza kilka kilometrów dalej. Zabójstwo obserwował chłop, któ-
ry następnie grzebie jego ciało. Co więcej, rozpowiada o tym co zo-
baczył, skłaniając lud jankowicki i rybnicki do odwiedzin miejsca 
śmierci „świętego Walentyna”. Gdy parafianie przybywają na miej-
sce, nie odnajdują ciała, lecz źródło. Do dziś miejsce to zwane jest 
Studzienką. Kolejne wydarzenia rozgrywają się po kilkudziesięciu 
latach, kiedy to pasterze wypasający zwierzęta, dostrzegli światło 
wydobywające się z dębu. Wieść o tym rozeszła się bardzo szybko, 
toteż na miejsce przybyli rybniccy kapłani. Jeden z nich wydobył 

wice 2002, s. 9–10; G. Wawoczny: Tajemnice ziemi rybnickiej i wodzisławkiej. 
Racibórz 2004, s. 167–219.
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z dębu bursę z Najświętszym Sakramentem3. Na tym miejscu po-
wstała nowa świątynia. 

Dokładna data wybudowania kościoła w Jankowicach nie jest 
znana, jednak na podstawie protokołów wizytacyjnych można 
w  przybliżeniu odtworzyć jego losy. Najwcześniejszy zachowany 
dokument pochodzi z 1652 roku. Wizytację przeprowadził archi-
diakon opolski ksiądz Bartłomiej Reinhold. W protokole, po opi-
sie kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP w Rybniku, gdzie 
proboszczem był ksiądz Krzysztof Gaworek, nastąpił krótki opis 
kościoła w  „Jonkowicach”. Był on w  tym czasie w  bardzo złym 
stanie (prawdopodobnie na skutek zniszczeń wojennych), a msze 
święte odprawiane były w nim cztery razy w roku. Nie było w nim 
także potrzebnych naczyń liturgicznych, które należało przywozić 
z Rybnika4. Można przypuszczać, że kościół, o którym mowa, to 
kaplica z 1631 roku, wybudowana przez ówczesnego władcę pań-
stewka rybnickiego Wacława Lobkowica5. Natomiast Franciszek 
Idzikowski na podstawie urbarza z 1628 roku sugeruje, że świąty-
nia na terenie Jankowic istniała już w 1628 roku. Urbarz „nie jest 
ani podpisany, ani opieczętowany i gdyby rozchodziło się o obo-
wiązki poddanych, nie mógłby w razie procesu żaden sędzia wg nie-
go osądzić6”. Jednak na jego podstawie można przyjąć, że w 1628 
roku istniał w Jankowicach kościół pod wezwaniem „Passionis et 
Corporis Christi”, czyli Męki i Ciała Chrystusowego7. Lichy stan 
tej kaplicy, a także rozwijający się kult Bożego Ciała wpłynął na de-
cyzję o budowie nowej świątyni. Kościół powstał około 1670 roku 
na miejscu starej kaplicy. Jego fundatorem był właściciel państwa 

3  W. Długołęck i: Parafia jankowicka i jej pamiątki według źródeł historycz-
nych i  podania ludowego. Królewska Huta 1900. W: Ksiądz Walenty..., s. 68; 
G. Wawoczny: Tajemnice..., s. 173 (krytycznie o przekazie Karola Miarki).
4  J. Jungnitz : Visitationsberichte der Diozese Breslau. Archidakonat Oppeln. 
T. 1. Breslau 1904, s. 54.
5  W. Długołęck i: Parafia jankowicka i jej pamiątki..., s. 68.
6  A. Trunk hardt: Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego 
na Górnym Śląsku. Rybnik 1925, s. 60.
7  Ibidem.
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rybnickiego, hrabia Ferdynand Leopold von Oppersdorf8. Ksiądz 
Długołęcki pisał o nim: „Skoro tylko z Rybnikiem wszedł w posia-
danie Jankowic, pierwszą jego myślą było postarać się o odpowied-
ni tak drogim pamiątkom kościół”9. Do dziś jest on kościołem pa-
rafialnym w Jankowicach. Bardzo duże znaczenie dla Jankowic oraz 
okolicy miało Bractwo Najświętszego Sakramentu, biorące swoje 
początki od księdza Walentego i  jego historii przytaczanej w po-
daniu ludowym, czyli z pobożności ludzi mieszkających na tym 
terenie. Potwierdzają to także wizytatorzy, podkreślając szczególny 
kult Eucharystii panujący w tym miejscu. To pozwala stwierdzić, 
że był on wystarczającą przyczyną do utworzenia Bractwa w 1675 
roku. Starania o  jego prawne uznanie rozpoczął Ferdynand von 
Oppersdorf. Prawdopodobnie uczynił to jednocześnie z podjęciem 
decyzji o budowie kościoła. W tym celu wysłał swojego syna Jana 
Bernarda von Oppersdorfa do Rzymu, by prosić ojca świętego Kle-
mensa X o formalne potwierdzenie założenia Bractwa. Breve erekcji 
bractwa zostało wydane dnia 7 stycznia 1675 roku. W ten sposób 
można powiedzieć, że legenda o księdzu Walentym dotarła aż do 
Rzymu10. Jankowice do 1897 roku należały do parafii rybnickiej. 
Kościołem parafialnym od XIII wieku był kościół Zbawiciela, za-
stąpiony w I połowie XIV wieku kościołem św. Jana Chrzciciela, 
należącym do książąt raciborskich. Pod koniec XVIII wieku wybu-
dowano kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej. Jednak nawet 
po wybudowaniu kościoła w Jankowicach mieszkańcy na niedziel-
ne msze musieli udawać się do Rybnika, gdyż na miejscu odbywa-
ły się one jedynie cztery razy w roku11. W XVIII oraz I połowie 

8  Hrabia Ferdynand Leopold Oppersdorf urodził się 19 lutego 1628 r. w Pol-
skiej Cerekwi Nowokościołach. Był synem Fryderyka hrabiego Oppersdorfa. 
Rodzina ta była bardzo zasłużona dla kościoła katolickiego. Przede wszystkim 
wspierała akcję rekatolicyzacji Śląska. N. Niestol ik : Skarby Hrabiego Oppers-
dorfa. Żory 2001, s. 15; R. Sękowsk i: Herbarz szlachty śląskiej. T. 6: O–Po. 
Katowice 2008, s. 62–63.
9  W. Długołęck i: Parafia jankowicka i jej pamiątki..., s. 68.
10  Ibidem.
11  F. Maroń: Kronika Jankowic Rybnickich. T. 1: Od początków aż do sierpnia 
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XIX wieku Jankowice miały bardzo duże znaczenie na tle innych 
miejscowości parafii rybnickiej. Świadczy o  tym fakt, że procesja 
eucharystyczna w święto Bożego Ciała oraz jego oktawie odbywała 
się dla całej parafii jedynie w Jankowicach. W Rybniku była tylko 
jedna cicha msza poranna12. W wigilię tego święta organizowano 
uroczyste nieszpory, a kolejnego dnia odprawiano sumę odpustową 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz procesją dookoła 
kościoła. O randze tego wydarzenia świadczyć może fakt, zapisany 
w protokole z 1719 roku, mówiący o tym, że w oddalonym o 16 
km Bziu procesja Bożego Ciała odbywa się dopiero w niedzielę po 
tym święcie, gdyż w tym dniu mieszkańcy udawali się z procesją do 
Jankowic13. Taka sytuacja miała miejsce do II połowy XIX stulecia, 
kiedy to na skutek decyzji rybnickiego proboszcza księdza Ruskego 
procesja Bożego Ciała została przeniesiona do Rybnika. W Janko-
wicach miała się ona odbywać w niedziele po tym święcie. Miesz-
kańcy niezadowoleni z tej decyzji, 22 maja 1859 roku zwrócili się 
do Wikariatu14, by przywrócić tradycyjne obchodzenie tego świata. 
Wikariat jednak podtrzymał decyzję proboszcza, uzasadniając, że 
miasto wraz z pozostałymi gminami należącymi do parafii rybnic-
kiej mają pierwszeństwo podczas obchodów święta Bożego Ciała15. 
Ksiądz Ruske zmarł 24 czerwca 1860 roku, a nowym proboszczem 
został ksiądz Edward Bolik. W Jankowicach zamieszkiwało w tym 
czasie około 840 katolików, a msza w ich kościele odprawiana była 
nadal jedynie cztery razy do roku. Dlatego z nowym proboszczem 
wiązano spore nadzieje na zwiększenie liczby nabożeństw, a także 
na utworzenie samodzielnej parafii. Stało się jednak inaczej. Ksiądz 
Bolik okazał się dosyć kontrowersyjną postacią i  bardzo szybko 
zniechęcił do siebie parafian, m.in. poprzez pobieranie dodatko-
wej opłaty za odwiedziny u  chorych. Nie zniechęciło to jednak 

1973 r. [mps. Archiwum parafii w Jankowicach], s. 18.
12  Ibidem, s. 53.
13  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 29.
14  Skrót od urzędowej pełnej nazwy: „Fürstbischöfliches Generalvikariat”.
15  Ibidem, s. 92.
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mieszkańców do walki o samodzielną parafię. W swych listach do 
Wikariatu posługiwali się, zawsze takimi samymi argumentami:  
„1. kościół w Rybniku jest za mały i stały tam jest natłok. 2. miesz-
kają milę drogi od Rybnika. 3. muszą przyczyniać się do konserwacji 
kościoła w Rybniku a z powodu ciasnoty nie ma tam dla nich miej-
sca. 4. w Jankowicach są bardzo rzadkie nabożeństwa w niedzielę 
i dni powszednie. 5. chorzy muszą płacić za każdy przyjazd-3mk 
a skoro takie panują stosunki, to lepiej nie mieć w ogóle kościo-
ła”16. Początkowo jednak, wszelkie pisma spotykały się z odmową 
ze strony Wikariatu, a przeważającym argumentem był brak księży 
na obsadzenie nowej placówki. Po kilkukrotnych odmowach o opi-
nię w tej sprawie został poproszony ksiądz dziekan Franciszek Ra-
sim, który stwierdził: „[...] za mało jest nabożeństw w Jankowicach 
i Radziejowie, gdyż tu i tam najwyżej są dwa razy do roku. Trudno 
też od ludzi wymagać, aby przez udział we mszy św. niedzielnej 
w Rybniku pozostawili domostwo przez 4 do 5 godzin opuszczone. 
W tygodniu, praca nie pozwala na uczestnictwo w nabożeństwie 
w oddalonej świątyni”17. W  takiej sytuacji, mając poparcie dzie-
kana, jankowiczanie byli na dobrej drodze do usamodzielnienia. 
W  1887 roku udało im się wyprosić u  biskupa Georga Koppa, 
zwiększenie liczby nabożeństw z  czterech do dwunastu. Nieste-
ty, proboszcz nie stosował się do zaleceń. Wobec tego w grudniu 
1887 roku mieszkańcy Jankowic postanowili osobiście udać się do 
biskupa. Delegacja liczyła 22 osoby. Wszyscy byli ubrani w stroje 
regionalne, co budziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców 
Wrocławia. Biskup Kopp przyjął delegację bardzo łaskawie, wysłu-
chał ich próśb i  pobłogosławił. Następnie delegacja udała się na 
plebanię w  Rybniku, by wyegzekwować zgodę na większą liczbę 
nabożeństw. Sytuacja była na tyle napięta, że ksiądz Bolik musiał 
prosić o pomoc policję. Nie doszło jednak do żadnych zamieszek. 
Niebawem, 20 lutego 1888 roku ksiądz biskup Kopp wystosował 
pismo do proboszcza, w którym zaproponował mu, by dla dobra 

16  Cyt za: F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 105.
17  Cyt za: ibidem, s. 107.
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sprawy zrezygnował z parafii i odszedł na emeryturę. Widmo utraty 
stanowiska zmobilizowało księdza Bolika i nabożeństwa odbywały 
się według ustalonego porządku18. Bardzo pomocny był przy tym 
był ksiądz wikary Franciszek Miczek.

Ostatnie pięć lat XIX wieku to czas przełomowy dla Jankowic. 
O ile wcześniej pojawiały się próby wzmocnienia pozycji kościoła, 
to dopiero ten okres zaowocował usamodzielnieniem parafii. Za-
sługi należy przypisać księdzu Bolikowi, który po ciężkiej choro-
bie zmienił swój stosunek do Jankowic. W liście do kardynała z 30 
czerwca 1895 roku stwierdził, że ciężka choroba pomogła uświa-
domić mu sobie „marność tego świata” i obowiązek gromadzenia 
dobrych uczynków dla wieczności. Takim dobrym uczynkiem miał 
być zakup ziemi, gdzie znajdowało się źródło księdza Walentego19. 
W tym miejscu zbudował kaplicę, a źródło zostało zaadaptowane 
tak, by służyło jak największej liczbie pielgrzymów. Uroczyste po-
święcenie kaplicy oraz przekazanie tego miejsca kościołowi filial-
nemu w Jankowicach odbyło się 15 sierpnia 1895 roku20. Podczas 
tej uroczystości do źródła księdza Walentego została wlana woda 
z sanktuarium w Lourdes, co było symbolicznym przekazaniem tego 
miejsca pod opiekę NMP. Znamienne słowa wypowiedział wtedy 
jeden z księży zaproszonych na tę uroczystość, „choćby nawet żadne 
cuda się nie działy, to jednak stąd każdy pójdzie pocieszony, gdyż 
Matka Święta natchnie go odwagą siłą, nadzieją i wiarą”21. Od tego 
czasu Jankowice przekształciły się z miejsca adoracji Najświętszego 
Sakramentu w miejsce poświęcone NMP. Punkt ciężkości przeniósł 
się z  kościoła do Studzienki. Wielu pielgrzymów przybywało do 
tego miejsca, wierząc w cudowną moc wody. Tak ksiądz Bolik pisał 
do kardynała Koppa, w tym czasie: „Wydawało się, że nie jesteśmy 

18 E. Szramek: Ks. Franciszek Miczek – braterstwa miłośnik. Katowice 1938, 
s. 31.
19 N. Niestol ik : Ksiądz Edward Bolik. „Wieczernik Jankowicki” 2008, 
nr 7 (56), s. 5.
20 N. Niestolik: Zabytki Jankowic..., s. 96. 
21  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 126.



360 adrian StrączeK

w małych Jankowicach, ale w jakimś sławnym miejscu cudowny-
m”22. Najważniejszą konsekwencją tych wydarzeń, poza rozgłosem, 
była zmiana stosunku księdza Bolika do Jankowic. Otworzyło to 
drogę do utworzenia parafii pw. Bożego Ciała, co miało miejsce 25 
stycznia 1897 roku. 

Przez pierwszy rok parafią administrował ksiądz Bolik, a właści-
wie w jego imieniu ksiądz Franciszek Miczek. Dopiero 16 lutego 
1898 roku pierwszym proboszczem został nominowany ksiądz Jan 
Kapica, późniejszy propagator ruchu abstynenckiego na Śląsku. 
Jednak zrezygnował on z tego stanowiska, wybierając parafię w Ty-
chach23. Jako że parafia jankowicka była dosyć duża, a dodatkowo 
przybywała do niej spora liczba pątników, należało przyśpieszyć wy-
bór proboszcza. Kolejne miesiące jednak upływały, a decyzji o obsa-
dzie stanowiska nie było. Główny kandydat, ksiądz Teodor Schliwa, 
zniecierpliwiony oczekiwaniem, zgłosił swoją kandydaturę na stano-
wisko proboszcza w Szczodrowie Sycowskim. Jednym z rezultatów 
braku proboszcza w Jankowicach było włamanie do kościoła w nocy 
z 25 na 26 listopada 1898 roku. Skradziono wtedy kielich oraz mon-
strancję z tabernakulum, pozostawiając połamaną Hostię na ołtarzu. 
Poza kradzieżą przedmiotów, wydarzenia te zwróciły uwagę na brak 
opiekuna w parafii i przyśpieszyły decyzję Wikariatu24. Już 2 grud-
nia 1898 roku ksiądz Schliwa został wybrany na proboszcza parafii 
pw. Bożego Ciała w Jankowicach25. Zrezygnował od razu z posady 
proboszcza w Szczodrowie i przybył do Jankowic. Swoją pracę dusz-
pasterską rozpoczął od tworzenia związków kościelnych. W ciągu 
pierwszych kilku lat powstały: Sodalicja Mariańska Młodzieńców 
oraz Panien, Bractwo Wstrzemięźliwości oraz III Zakon św. Fran-
ciszka26. Doprowadził także do odnowienia Bractwa Najświętszego 
22  Ibidem, s. 116.
23  Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAKat.), Jankowice Ryb-
nickie. Parafia Bożego Ciała (dalej: Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała) Obsadzenia, 
sygn. 00821, s. 12. Nominacja na proboszcza – 16 II 1898 r.
24  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 149.
25 Ibidem, s. 150–151.
26 Ibidem, s. 160.
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Sakramentu. Nie odzyskało ono jednak swojej świetności z XVII 
i XVIII wieku, co wiązało się ze spadkiem zainteresowania kultem 
Najświętszego Sakramentu na rzecz kultu Maryjnego, rozkwitają-
cego w Studzience na skutek cudownego uzdrowienia księdza. 

Początek XX wieku to rozwój miejscowości i napływ mieszkań-
ców związany z  powstawaniem kopalń. Zrodziło to zapotrzebo-
wanie na drugiego księdza. W parafiach wiejskich, proboszcz za-
zwyczaj był samowystarczalny, a wikary był traktowany jako „zło 
konieczne”27. Jednak w Jankowicach jeden ksiądz nie wystarczał, 
dlatego też po wielu prośbach parafian do parafii przybył wikary 
w osobie księdza Artura Spielvogla28. Mimo że urodził się w nie-
dalekiej Czerwionce, to nie znał on języka polskiego, co zaowoco-
wało konfliktem z przeważającymi liczebnie polskojęzycznymi pa-
rafianami. Jednak bardzo szybko został zmuszony do nauki języka 
polskiego, gdyż ksiądz Schliwa rozchorował się i zmarł 14 sierpnia 
1913 roku29. W  rezultacie ksiądz Spielvogel został proboszczem. 
W pierwszym okresie jego urzędowania, tzn. do 1918 roku, cecho-
wała go proniemieckość. Świadczą o  tym zapisy w Księdze Ogło-
szeń Parafialnych, która informuje, że w II niedzielę po Objawieniu 
Pańskim odprawione zostały „Kaisers Geburstag”, czyli urodziny 
cesarza. Dodatkowo, w marcu 1918 roku zaprosił księdza wikarego 
Hertlika z Rybnika, by w jankowickiej gospodzie wygłosił wykład 
o „zwycięskiej wojnie”30. Znany był także z opieszałości i niedba-
łości, o czym świadczy fakt, że ustanowienie fundacji za swojego 
poprzednika zajęło mu aż cztery lata31. 

Po zakończeniu I  wojny światowej, na mocy traktatu wersal-
skiego, na Górnym Śląsku miał zostać przeprowadzony plebiscyt 
decydujący o jego przynależności do Polski lub też Niemiec. Wy-

27  J. Myszor : Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w  latach 1821–
1914. Katowice 1991, s. 41.
28  F. Maroń : Kronika Jankowic..., s. 170.
29  Ibidem, s. 173.
30  Ibidem, s. 177.
31  Ibidem, s. 178.
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wołało to konflikt między tymi państwami w latach 1919–1921, 
który dotknął prawie dwumilionową katolicką ludność Górnego 
Śląska. Silna pozycja Kościoła katolickiego na terenach plebiscyto-
wych oraz postawa wielu duchownych, otwarcie opowiadających 
się po jednej lub po drugiej stronie sprawiły, że argumenty religijne 
miały duży wpływ na przebieg konfliktu. Na niekorzyść opcji pol-
skiej działało to, że Śląsk od wieków administracyjnie połączony 
był z  diecezją wrocławską. Dodatkowo stanowiska proboszczów 
obsadzane były głównie przez niemieckich kapłanów32. Pomimo 
to wśród Ślązaków panowało poczucie przynależności do państwa 
polskiego, przejawiające się w  licznych strajkach m.in. na kopal-
niach Donnersmarck i Blücher, oraz wiecach propolskich. Orga-
nizowane były także kursy nauki języka dla dorosłych i młodzieży. 
Stanowiska, jakie zajęli duchowni wobec problemu narodowo-
ściowego, można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza, to 
duchowni, którzy opowiedzieli się za opcją niemiecką, druga to 
neutralni, uważający, że polityka nie jest ich zadaniem, trzecią na-
tomiast stanowili duszpasterze, którzy otwarcie stanęli po stronie 
polskiej33. Według badań księdza Michała Lewka, na ogólną licz-
bę 600 księży, 120–140 przyznawało się do narodowości polskiej, 
a około 60 zaangażowało się aktywnie w kampanię plebiscytową. 
Do wiernych starali się dotrzeć m.in. poprzez działalność w pol-
skich organizacjach politycznych, działalność pisarską, pracę w pol-
skich towarzystwach narodowych i  oświatowych a  także poprzez 
obchody polskich świat narodowych34. Z  tego powodu kapłani 
znaleźli się pod czujną obserwacją władz niemieckich, która suro-
wo karała wszelkie przejawy polskości35. Wydawać by się mogło, 

32  H. Olsza r : Duchowieństwo Katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Dru-
giej Rzeczypospolitej. Katowice 2000, s. 515.
33  M. Trąba: Kościół katolicki na Górnym Śląsku w latach 1919–1921. W: Ko-
ścioły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 
1919–1921. Red. Z. Kapa ła , J. Myszor. Bytom 2005, s. 42.
34  Ibidem, s. 43.
35  J. Myszor : Kościół na Górnym Śląsku. Od dziejów diecezji wrocławskiej do 
archidiecezji katowickiej. Katowice 2010, s. 81. 
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że ksiądz Artur Spielvogel, w czasie kampanii plebiscytowej będzie 
agitował za opcją niemiecką. Stało się jednak odwrotnie. W czasie 
powstań śląskich, jak wielu innych księży, nieustannie był obser-
wowany, aż do momentu znalezienia powodu do oskarżeń. Były 
nimi jego słowa wypowiedziane na jednym z wesel tuż po II po-
wstaniu śląskim, zanotowane przez niemieckiego żandarma: „[...] 
musimy mocno w  garści trzymać to cośmy w  dniach powstania 
zdobyli!”. Od tej pory ksiądz Spielvogel był określany jako „znany 
Grosspole”. Diametralnie zmieniło to stosunek parafian do księ-
dza. Proboszcz stał się ich przywódcą duchowym i  politycznym 
w walce o Polskę. Z kolei ludność niemiecka przestała go tolerować 
w swoim otoczeniu. Wobec takiego obrotu sprawy władze od razu 
zażądały przeniesienia księdza. W związku z tym Wikariat popro-
sił księdza dziekana Lossa o wydanie opinii na jego temat, który 
wbrew przeświadczeniu władz, stwierdził: „[...] ks. Spielvogel był 
zawsze i  jest bez zastrzeżeń Niemcem”. Radził także, by pozosta-
wić go w  Jankowicach, gdyż żyje w  zgodzie z  przeważającą tam 
polską ludnością36. Faktycznie, kontakty z  Polakami były dobre, 
jednak proboszcz w tym czasie był już „bez zastrzeżeń Polakiem”, 
a nie Niemcem. Dał temu wyraz wraz z  całą parafią 15 sierpnia 
1920 roku podczas uroczystości 25. rocznicy poświęcenia kapliczki 
NMP w Studzience. W tym dniu zorganizowano uroczystą proce-
sję z kościoła do kaplicy, podczas której śpiewano wyłącznie polskie 
pieśni, pobudzające świadomość narodową. Wykonywał je chór 
„Seraf”, założony 9 listopada 1913 roku. Swoje propolskie nasta-
wienie parafianie wykazali także podczas pielgrzymki do Często-
chowy, która miała miejsce 28 września 1920 roku37. Jasna Góra 
to sanktuarium, gdzie ujawniały się i kształtowały cechy religijne 
narodu polskiego38. „Polskość” ksiądz Spielvogel potwierdził także 
23 grudnia 1920 roku, otwierając polską bibliotekę na plebanii. 

36  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 180.
37  Ibidem, s. 179.
38  J. Góreck i: Pobożnośc pielgrzymkowa Górnoślązaków na przełomie XIX i XX w. 
„Studia Pastoralne” 2006, nr 2, s. 198.
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Również w  marcową niedzielę 1921  roku tuż przed plebiscytem 
proboszcz odprawił sumę w intencji „dobrego rozstrzygnięcia ple-
biscytu”. Jako że msza była ogłoszona ku czci Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, wszyscy wiedzieli, jakie miało być owe „dobre roz-
strzygnięcie”. Działalność proboszcza w  Jankowicach przyniosła 
rezultaty: na 857 głosujących, 748 było za przyłączeniem do Polski, 
a jedynie 109 za Niemcami39.

Tuż po odzyskaniu niepodległości duszpasterze na Śląsku kła-
dli nacisk na reaktywowanie towarzystw młodzieżowych, takich 
jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy Sodalicje Mariańskie. 
Ich głównym zadaniem było wychowywanie młodzieży na świa-
tłych katolików i dobrych obywateli odrodzonego narodu. Wyra-
zem jedności wewnątrz towarzystwa była wspólna nazwa członków: 
druh i druhna, wyrazem zaś gotowości do pracy było hasło: „Go-
tów!”40. W samych Jankowicach takiego Stowarzyszenia nie było, 
ale młodzież z parafii wchodziła w skład rybnickiego okręgu Ślą-
skiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, któremu prze-
wodził najpierw ksiądz Paweł Wycisło, a potem ksiądz Jan Śliwka, 
proboszcz z Chwałowic41. Zostało ono utworzone 1 sierpnia 1924 
roku. W jego skład wchodziło 20 jankowiczan. Dwa lata później 
uroczyście obchodzono rocznicę jego założenia. Na obchody zo-
stało zaproszone Towarzystwo z  Mikołowa. Wszyscy członkowie 
zobowiązani byli do odbycia spowiedzi, w przeddzień uroczystości. 
Rozpoczynały się one o godzinie 6.30 na boisku szkolnym, skąd 
udano się na nabożeństwo do kaplicy przy kopalni. Następnie od-
było się spotkanie w szkole, na którym wysłuchano referatu podsu-
mowującego dwa lata działalności. Po wspólnym obiedzie wszyscy 
przeszli w procesji do Jankowic na nieszpory. Po nich odbył się mecz 
piłki nożnej pomiędzy Chwałowicami a Mikołowem. Uroczystość 
zakończyła się o godzinie 18.00 spotkaniem z rodzicami42. W ko-

39  N. Niestol ik : Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi. Jankowice 1996, s. 18.
40  H. Olsza r : Duchowieństwo katolickie..., s. 473.
41  Ibidem, s. 477–479.
42  Z życia naszych parafii: Chwałowice. „Gość Niedzielny” z 22 sierpnia 1926. 
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lejnych latach Towarzystwo działało w  ramach Akcji Katolickiej. 
W roku 1925 po raz pierwszy od wielu lat ponownie pojawiło się 
Bractwo Najświętszego Sakramentu43. Powstało ono z  inicjatywy 
proboszcza, który w odróżnieniu od swojego poprzednika kładł na-
cisk na kult Najświętszego Sakramentu, przyciągając pielgrzymów 
do kościoła a nie Studzienki. W związku z tym rozgłos Studzienki 
powoli przemijał, a msze święte obywały się tam pięć razy do roku. 

Ksiądz Artur Willy Spielvogel zmarł 12 stycznia 1932 roku44. 
Został pochowany na cmentarzu obok kościoła. W nekrologu za-
mieszczonym w „Wiadomościach Diecezjalnych” napisano: „Jaką 
się cieszył miłością swoich parafian i konfratrów, świadczy jego po-
grzeb, który zgromadził niezliczone tłumy z dalekiej okolicy i oko-
ło 70 księży z diecezji katowickiej i wrocławskiej”45. O śmierci księ-
dza Spielvogla pisał także „Gość Niedzielny”: „Parafianie Jankowic 
pogrążyli się w głębokiej żałobie na wieść o zgonie swojego ukocha-
nego duszpasterza ś.p. Artura Spielvogla. Przeszło 25 lat pracował 
w parafii, jako gorliwy sługa Boży w winnicy pańskiej dbając o do-
bro dusz powierzonych jego pieczy parafian. Jeszcze przed śmier-
cią niezmordowanie pracował około odnowienia starego kościółka 
by upiększyć parafię, jako będącej miejscem licznych pielgrzymek. 
Jego wzniosła postać na zawsze pozostanie wdzięcznym parafianom 
w pamięci”46. 

Jego następcą został ksiądz Józef Miczka. Nowy proboszcz od 
pierwszego dnia dał się poznać z zupełnie innej strony niż jego po-
przednik. Z okazji objęcia parafii kazał przygotować sobie uroczyste 
przyjęcie przypominające wizytację biskupią. Na granicy czekała na 
niego konna bandera, a przy budynku gminy witały go władze Jan-
kowic i Popielowa. Stamtąd w eskorcie parafian udał się do kościo-
ła. Nigdy wcześniej ani później nowy proboszcz nie był witany z ta-

43  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Ogólne, sygn. 00824, s. 76.
44  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 192.
45  Cyt za: ibidem, s. 192.
46  Z życia naszych parafii: Jankowice Rybnickie. „Gość Niedzielny” z 24 stycznia 
1932 r.
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kim przepychem. Podczas mszy świętej inauguracyjnej proboszcz 
zapoznał parafian ze swoim programem pracy w Jankowicach pod 
hasłem „Przez Maryję do Chrystusa”47. W odniesieniu do tego ha-
sła od początku szczególnym umiłowaniem obdarzył Studzienkę. 
Już w 1934 roku została wybudowana tam kaplica. Pod względem 
architektonicznym wzorowana na grocie znajdującej się w Lourdes. 
W  jej wnętrzu znajduje się ołtarz, nad nim krzyż, a w  górze we 
wnęce wkomponowana w całość 3-metrowa figura Marki Boskiej. 
Przed ołtarzem znajduje się tablica pamiątkowa, która głosi: „Na 
większą cześć Najświętszej Marji Pannie ku pocieszeniu wiernych 
zbudowali parafianie z  ks. Miczką i  z  drobnych składek okolicy 
w  1933”. Równolegle z  budową nowej groty została przeprowa-
dzona całkowita przebudowa kaplicy z  1895 roku. Inauguracją 
budowy 15 sierpnia 1932 roku był odpust z okazji 500-lecia Stu-
dzienki48. Na ten dzień zakupiono nowe stacje drogi krzyżowej, 
poświęcone przez ojców franciszkanów z  Rybnika49. Parafianie 
przychylnie byli nastawieni do działalności proboszcza i  chętnie 
angażowali się w  jego inicjatywy. Jedną z  nich były inscenizacje 
śmierci księdza Walentego. Odbyły się one trzykrotnie z inicjatywy 
proboszcza. Podczas przedstawień widzów było tak wiele, że nie-
którzy znaleźli swoje miejsce na drzewach. Aktorami byli parafianie 
przebrani w  stroje z  czasów husyckich. Wszelkie ubrania, peruki 
i wąsy dla aktorów wykonywały członkinie Sodalicji Mariańskiej. 
Pierwsze przedstawienie odbyło się prawdopodobnie w 1934 roku. 
Księdza Walentego grał Antoni Wowra, z kolei husytę zadającego 
ostateczny cios – Wincenty Zniszczoł. Przedstawienie było poprze-
dzone licznymi próbami, na których m.in. aktor grający księdza 
ćwiczył upadek na ziemię50. Husytów było 32, konie, na których 
się poruszali, należały do miejscowych gospodarzy. Inscenizacja 
była zorganizowana bardzo profesjonalnie, do tego stopnia, że na 

47  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Obsadzenia, sygn. 00820, s. 12. 
48  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Studzienka, sygn. 2929, s. 12. 
49  Ibidem, s. 14. 
50  Rozmowa z B. N. (22.03.2011).
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końcu lancy, którą zadano śmiertelny cios, umieszczono pojemnik 
z czerwoną farbą, co imitowało krew wypływającą z rany. Za cały 
występ aktorzy otrzymali po butelce piwa51. Tego typu inicjatywy, 
liczne nabożeństwa, a także miejsce samo w sobie, przyciągały wie-
lu pielgrzymów z  okolicznych parafii. Do Studzienki przybywali 
mieszkańcy zarówno Jankowic, jak i innych miejscowości. Ich ce-
lem była modlitwa, jednak niektórzy wierząc, że woda ze źródła ma 
cudowną moc, przyjeżdżali tylko po to, by jej zaczerpnąć52. Jednym 
z odwiedzających był Stanisław Ligoń, który tak scharakteryzował 
to miejsce: „Donoszę uprzejmie że zwiedziłem Jankowicką Stu-
dzienkę i przyznam, że zdumiony jestem pomysłowością i z całego 
serca gratuluję budowniczym. Miejsce prześliczne, pełne spokoju, 
nadaje się jak nigdzie do kontemplacji53”.

Pielgrzymem, który przybył do Jankowic i pozostał na dłużej, 
był Izydor Mirek. Pochodzący z oddalonego o 10 km od Jankowic 
Radlina. Był osobą bezdomną. Został wyrzucony przez żonę i  jej 
dzieci z pierwszego małżeństwa. Według proboszcza stało się tak, 
gdyż „był jeńcem wojennym i wrócił niezupełnie mądry”. Schro-
nienie znalazł pod dachem kaplicy w Studzience. Izydor sam uwa-
żał się „w swej prostocie serca za pustelnika Matki Bożej”54. Ksiądz 
Miczka charakteryzował go słowami: „[...] biedny, uczciwy i praco-
wity inwalida”55. Nie wiadomo, kiedy dokładnie przybył do Jan-
kowic, ale był tu już w 1932 roku, gdyż pomagał w czasie budowy 
groty. Później w niej zamieszkał, tuż za figurą Matki Bożej. Ogólnie 
rzecz biorąc, w  Studzience zajmował się pilnowaniem porządku, 
sprzątaniem, sprzedawaniem różańców, przewodził także modli-
twom pielgrzymek. Był to człowiek bardzo skromny i cichy. Nosił 
długą brodę i ubierał się zawsze na czarno. Bardzo często można go 
było spotkać we wsi, kiedy chodził od domu do domu za kawał-

51  N. Niestol ik : Zabytki Jankowic..., s. 101.
52  Rozmowa z B. N. (22.03.2011).
53  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Studzienka, sygn. 2929, s. 19.
54  Ibidem, s. 31. 
55  Ibidem.
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kiem chleba, a jako że był bardzo lubiany, zawsze go otrzymywał56. 
Pojawiały się także negatywne głosy na temat pustelnika. Jeden 
z parafian w swych listach do kurii stwierdzał, iż Izydor swoją osobą 
bezcześci to miejsce oraz wyłudza od ludzi pieniądze. Kontrowersje 
budziły także oskarżenia pod adresem Izydora Mirka o bluźnier-
stwo i nierząd57. Proboszcz usprawiedliwiał go jednak, twierdząc, że 
pierwsze pojawiło się tuż po tym, jak rodzina go wyrzuciła z domu, 
wtedy w walce o swoje prawa przeklinał pod domem. Drugie zwią-
zane było z  napadem na Mirka, który został okradziony nawet 
z  ubrania. Cała sytuacja rozgrywała się na ulicy w  środku dnia, 
więc nagi człowiek budził podejrzenia i to stało się przyczyną oskar-
żenia o „nierząd”58. Dodatkowo, ów parafianin oskarżał proboszcza 
o  zbyt częste wizyty Mirka na plebanii, co określał jako „dziwne 
kontakty”. To z kolei proboszcz tłumaczył przyjmowaniem go jak 
gościa, ale tylko w przypadku złej pogody. Pomimo tych oskarżeń 
Izydor Mirek chwalebnie zapisał się w historii Jankowic. Z datków 
zebranych od pielgrzymów ufundował dzwon poświęcony 18 lipca 
1937 roku, przeznaczony do kaplicy w Studzience59. Został na nim 
umieszczony napis „NMP pierwszy pustelnik Jankowic”. Izydor 
Mirek codziennie o godzinie 12.00 dzwonił nim na Anioł Pański. 
Również ta inicjatywa wzbudziła kontrowersje, gdyż niektórzy pa-
rafianie uważali, że Izydor na słowa umieszczone na dzwonie nie 
zasługiwał. Proboszcz przy tej sposobności zwracał uwagę kurii, by 
w  tej sprawie postępowała delikatnie, gdyż „Mirek będąc nie do 
końca normalnym, jest gotów dość drogi dzwon poświęcony rozbić 
na kawałki, jeśli by sporny napis z dzwonu usunięto”60. Oczywiście 
napis na dzwonie pozostał. Pustelnik pozostał w parafii, aż do po-
czątków II wojny światowej. Wyjechał dopiero, kiedy parafię opu-

56  Rozmowa L. Kukla (26.02.2011); Rozmowa z B. N. (22.03.2011).
57  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Studzienka, sygn. 2929, s. 32. 
58  Ibidem, s. 33. 
59  Ibidem, s. 34. 
60  Ibidem, s. 31. 
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ścił ksiądz Miczka. Udał się wtedy do Kłodzka, gdzie założył nową 
pustelnię. Tam zmarł 15 kwietnia 1950 roku61.

Ksiądz Józef Miczka był bardzo lubiany wśród parafian. Dążył 
do zawiązywania licznych przyjaźni. Z  ambony głosił płomien-
ne kazania, dotyczące najczęściej Matki Bożej, na które specjal-
nie przychodzili ludzie z okolicznych wsi. Znany był także z żar-
tów, które opowiadał w  czasie kazań. Cieszył się bardzo dużym 
autorytetem wśród parafian, a wśród niektórych wzbudzał nawet 
strach. Jego stanowczość i  konsekwencja w  działaniach stanowi-
ły przyczynę zatargów. Jeden z  takich epizodów spowodowany 
był sobotnim weselem, po którym goście nie poszli na niedziel-
ną mszę świętą, na której ksiądz z  ambony potępił zachowa-
nie gości i właściciela sali. Po tym wydarzeniu przez pewien czas  
w Jankowicach nie odbywały się wesela, gdyż obawiano się reak-
cji księdza i pogorszenia relacji62. Proboszcz podczas swojej pracy 
w  Jankowicach zyskał wielu sympatyków, ale także wrogów. Był 
nim parafianin, który nieustannie nękał księdza proboszcza oskar-
żeniami. Dotyczyły one zbyt częstych nabożeństw przy Studzience, 
a  także osoby Izydora Mirka. W swym pierwszym liście do kurii 
z 1937 roku kategorycznie żądał „wyrzucenia” pustelnika ze Stu-
dzienki i zaprzestania odprawiania odpustów w tym miejscu. Ar-
gumentował to faktem, że przyciągają one zbyt wiele młodzieży 
niezainteresowanej udziałem w  nabożeństwach, „kalającej swoją 
postawą to święte miejsce”63. W  odpowiedzi na te słowa ksiądz 
Miczka stwierdził, że autor listu jest „z  wszystkiego i  wszystkich 
niezadowolony, a nawet własne dzieci się go wstydzą”64. Odpusty 
w tym czasie odbywały się w dni wyznaczone przez kurię, jednak 
to nie przekonywało parafianina. Według księdza prawdziwą przy-
czyną oskarżeń był „Geschaft”, czyli interes, który prowadził brat 
oskarżyciela. Był on właścicielem piekarni i jednym z największych 

61  N. Niestol ik : Zabytki Jankowic..., s. 110.
62  Rozmowa z L. Kukla (26.02.2011); Rozmowa z B. N. (22.03.2011).
63  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Studzienka, sygn. 2929, s. 45. 
64  Ibidem, s. 46.
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gospodarzy w  Jankowicach. Posiadał niedaleko kościoła karczmę 
z piwem, a odpusty przy Studzience odbierały mu klientów65. Ko-
lejny list z oskarżeniami wpłynął 4 czerwca 1939 roku. Stwierdził 
w nim, że „ks. Miczka do spółki z pustelnikiem uważają Studzienkę 
za swój raj”. Dodał także: „[...] nie możemy patrzeć na młodzież 
bez domu błąkającą się po lesie”, dlatego żądał, by odpusty odby-
wały się w kościele, bo tylko tam jest godne miejsce do odprawiania 
nabożeństw66. Napisał nawet wiersz, w którym wyraża ubolewanie 
nad obecnym stanem parafii:

„Tęsknota za Odpustami”
Niedaleko od Rybnika stara wioska leży

 Jankowice, a w niej kościół o niziutkiej wieży 
W tej tam wieży wisi dzwonek też nie bardzo wielki 

Jankowiczan radość, smutki zrozumi on wszelki, 
Kościół cały otoczony dokoła drzewami 

Stare dęby szumią razem z wonnemi lipami, 
Chociaż kościół już jest stary ma odpusty sławne 

Cenne dla Jankowiczan bo one są dawne 
Pierwszy na Wniebowstąpienie, a drugi nie długo 

W drugi dzień Zielonych Świątek w czasie kiej tak błogo, 
Trzeci odpust głównym zwany ten na Boże Ciało 
I narodzenia Marii Panny, cztery wszystkich było 
Wszystkie te odpusty zawsze były odprawiane 

W tym naszym starym kościele bo tam są nadane, 
Kiedy przyszedł nowy proboszcz nie Jankowskiej wiary 

Przeniósł odpusty do lasu, płacze kościół stary, 
Że go tak obrabowano zabrano klejnoty 

Lud tu szemrze, protestuje wszystko to bez echa 
Rodowitym jankowiczanom zabrano uciecha, 
Zbliża się czas odpustowy i my tak w obawie, 

Prosimy Władze Duchowe w tej zawiłej sprawie 
Żeby raczył się zająć, zlikwidować spory 

Wdzięczni będą Jankowiczanie , lud ten starej wiary 

65  Ibidem.
66  Ibidem, s. 45.
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Nie chcemy nic kosztownego, ni żadnych nowości, 
Tylko odpusty w kościele ku Pana miłości

(Ludwik Ochojski Wielkanoc 193867)

Na odpowiedź proboszcza nie trzeba było długo czekać. 20 
czer wca ksiądz Miczka w dosadnych słowach skrytykował autora 
wierszu, nawiązując do słów „nie możemy patrzeć na młodzież bez 
domu błąkającą się po lesie”, komentując ją zdaniem: „[...] trosz-
czy się o  cudze dzieci, a  jego syn do Kościoła przychodzi pijany 
i w pierwszej ławce śpi”. Proboszcz zalecił przy tym kurii, by nie 
zajmowała się sprawami autora donosów, gdyż „Jego nazwisko 
w  gminie i  parafii traktowane jest jako obraza”68. Problem zbyt 
licznych nabożeństw przy Studzience nie był jednak tylko wymy-
słem jednego z parafian. Oskarżenia w tej sprawie pojawiły się także 
ze strony rybnickich duchownych. W swym liście pisali oni: „[...] 
duchowni dekanatu rybnickiego i wodzisławskiego nie przychylnie 
zapatrują się na nabożeństwa blisko co niedzielę przy Studzience 
w  Jankowicach i  to dlatego że młodzież dorastająca uczęszcza na 
tamtejsze nabożeństwa, wałęsają się po lasach i  demoralizuje sie-
bie i  innych [...] z  tego powodu doszło już do poważnych zatar-
gów między sąsiednimi proboszczami i  ks. Miczką”69. Sytuację 
opisaną przez proboszczów potwierdzają artykuły z 21 maja 1932 
roku zamieszczone w „Volkswille” oraz „Oberschlesiecher Kurier”, 
w których pisano: „[...] rozwydrzona młodzież tańczy koło groty, 
bawi się tam w kostiumach kąpielowych, a w źródle myją garnki 
i  inne części ciała”70. W  związku z  tym proboszczowie domagali 
się odprawiania mszy przy Studzience jedynie cztery razy do roku, 
tak jak miało to miejsce za księdza Spielvogla. Proboszcz jednak 
odrzucał taką możliwość, twierdząc że kościół jest zbyt mały, i sko-
ro latem jest możliwość odprawiania mszy w tym miejscu, to nie 

67  Ibidem, s. 61. 
68  Ibidem, s. 45. 
69  Ibidem, s. 18. 
70  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 201.
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widzi przeszkód, by tego nie robić. Jednak kuria postąpiła inaczej. 
Uwzględniła prośby rybnickich duchownych, nakazując odprawia-
nie jedynie czterech (wybranych przez proboszcza) mszy w  roku 
i to pod warunkiem, że w tym dniu nabożeństwa odbędą się także 
w kościele. Odpust parafialny i procesja w Boże Ciało mogła się 
odbywać jedynie przy kościele. Dodatkowo zastrzeżono, by pod-
czas odprawiania nabożeństw przy Studzience wyznaczona osoba 
pilnowała porządku. Ksiądz Miczka nie miał okazji do odwołania 
się od tej decyzji, gdyż list datowany jest na 31 sierpnia 1939 roku. 
A już kolejnego dnia sprawa ta przestała mieć znaczenie. 

Pomimo licznych sporów, parafia za czasów księdza Miczki była 
bardzo rozwinięta pod względem życia religijnego. Przejawem tego 
była duża liczba stowarzyszeń kościelnych. Cechą wyróżniającą 
bractwa i stowarzyszenia na Śląsku „była wielka dbałość o pogłębie-
nie życia eucharystycznego i jednoczesne pielęgnowanie pobożności 
maryjnej”. Jankowice poprzez realizowanie programu „Przez Mary-
ję do Chrystusa” doskonale wpisywały się w ten schemat. Jednym 
z jego elementów było utworzenie 17 sierpnia 1932 roku Bractwa 
Pocieszenia NMP. Zgodę na jego utworzenie ksiądz Miczka otrzy-
mał od generalismusa Bractwa w  Rzymie71. Obok tego Bractwa 
równolegle działało Bractwo Najświętszego Sakramentu. W 1935 
roku zrzeszało aż 622 członków. Należy jednak zaznaczyć, iż człon-
kowstwo ograniczało się do wpisu w  księdze oraz indywidualnej 
modlitwy. Nie odbywały się regularne spotkania tak jak w przypad-
ku innych bractw72. Nadal istniał III Zakon św. Franciszka, a także 
Stowarzyszenie Mężczyzn oraz Kobiet Katolickich, co wiązało się 
z działaniem w Jankowicach parafialnego oddziału Akcji Katolic-
kiej, prowadzonej przez Kościół w całej Polsce. Zainteresowaniem 
cieszyła się także Sodalicja Mariańska, licząca 235 członkiń. To 
stowarzyszenie odgrywało bardzo dużą rolę w parafii, gdyż to na 
nich opierała się Misja Wewnętrzna. Sodalistki brały czynny udział 
w zdobieniu ołtarzy, procesjach odpustowych, a także w sztukach 

71  AAKat, Jan. Ryb. Parafia Bożego Ciała. Ogólne, sygn. 00824, s. 84. 
72  Ibidem, s. 101.
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teatralnych. Po dziś dzień w kościele w  Jankowicach wiszą stacje 
Drogi Krzyżowej ufundowane przez sodalistki73. W parafii istniało 
także Towarzystwo Polek w  Jankowicach. Członkinie odznaczyły 
się przede wszystkim dostarczaniem darmowych obiadów pracują-
cym przy budowie groty przy Studzience74. Młodsze dziewczyny, 
które nie mogły wstąpić do Towarzystwa Polek, należały do To-
warzystwa Młodych Polek działającego od 13 listopada 1932 roku 
pod hasłem „Naprzód w pracy dla Boga i Ojczyzny”75.

Wraz z II wojną światową, w parafii Bożego Ciała zaszły zmiany. 
Ksiądz Józef Miczka otrzymał zakaz urzędowania w Jankowicach. 
Nie zostało jednak określone miejsce jego pobytu, toteż udał się do 
Popielowa, w którym zamierzał pozostać jako pierwszy proboszcz 
po usamodzielnieniu parafii76. Stało się inaczej. Po czasie ksiądz 
Miczka stał się nie wygodny dla władz i  został zmuszony do za-
mieszkania z dala od janowickiej parafii77. Z początkiem 1940 roku 
został przeniesiony do Starej Wody k. Wałbrzycha. Do grudnia 
1939 roku parafią zarządzał dotychczasowy wikary, ksiądz Erwin 
Socha. Po nim, nowym administratorem, a następnie proboszczem 
został ksiądz Leopold Wolff, dotychczasowy wikary z  Wielkich 
Hajduk78. Stanowisko sprawował do 19 października 1946 roku, 
kiedy to parafię objął z powrotem ksiądz Józef Miczka. Szybko jed-
nak zrezygnował ze stanowiska i w 1947 roku nowym administra-
torem, a później proboszczem został ksiądz Henryk Pieprzyk79.

Historia parafii Bożego Ciała w Jankowicach to czterdzieści dwa 
lata z życia małej, wiejskiej wspólnoty. Obrazująca sprawy, którymi 
żyli jankowiczanie w owym czasie. Od walki o własną parafię, przez 

73  Ibidem, s.141. 
74  Ibidem, s. 155. 
75  Ibidem, s. 154. 
76  F. Maroń: Kronika Jankowic..., s. 214.
77  A. Dziurok : Życie religijne w powiecie rybnickim podczas II wojny świato-
wej  W: Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej. Red. B. K loch, 
D. Kel ler. „Zeszyty Rybnickie 8”. Rybnik 2009, s. 178.
78  N. Niestol ik : Zabytki Jankowic..., s. 79.
79  Ibidem, s. 81.
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jej kształtowanie i rozwój, aż po konflikty pomiędzy proboszczem 
a parafianami w błahych sprawach. Pod wieloma aspektami była 
to typowa parafia Górnego Śląska. Jednak Jankowice już w XVII 
wieku cechowały się szczególnym umiłowaniem Najświętszego 
Sakramentu, co przetrwało do dziś. Wyrazem tego było w  2002 
roku podniesienie rangi parafii do Sanktuarium Najświętszego Sa-
kramentu. Parafię wyróżnia także architektura, a w  szczególności 
drewniany, barokowy kościół z II połowy XVII wieku oraz kaplica 
wraz z grotą w Studzience, nadal przyciągające wielu pielgrzymów.
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Magdalena Wojtasiak

Powstanie parafii pw. św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu
Zdroju. Przyczynek do dziejów relacji Kościół – państwo  

w Polsce lat siedemdziesiątych XX wieku

Jastrzębie-Zdrój, miasto typowo socjalistyczne w planach władz 
komunistycznych, już od początku swego istnienia miało być pozba-
wione miejsc kultu i możliwości odprawiania praktyk religijnych. 
Znajduje to odzwierciedlenie w układzie budowanych monumental-
nych osiedli, bez przeznaczonego miejsca na salki, kościół czy cho-
ciażby kaplicę. Z małej wioski, cieszącej się wielką sławą uzdrowiska, 
gdzie więcej było przyjezdnych kuracjuszy niż mieszkańców, prze-
obraziło się w bardzo krótkim czasie w miasto z „wielkiej płyty” – na 
skutek odkrycia złóż węgla na tym terenie. Pierwsze wiercenia odbyły 
się w 1859 roku na obszarze Jastrzębia Dolnego i miały przynieść 
ówczesnemu jego właścicielowi Emilowi von Schlieben bogactwo 
związane z pozyskiwaniem „czarnego złota”. Posłuchał namów geo-
logów prognozujących wysokie zyski z eksploatacji pokładów węgla 
na tym terenie i sfinansował ich poszukiwania. Zamiast tego baron 
doczekał się przypadkowego odkrycia solanki, a że woda wydała mu 
się niewiele znacząca, rozczarowany, szybko pozbył się niewygodnego 
majątku oraz nadziei na stanie się „węglowym magnatem”. 

Dziesięć lat później, w rok po sprzedaniu dóbr Zdroju przez jego 
„ojca założyciela” – hrabiego Felixa von Königsdorffa spółce akcyjnej 
(niestety autor nie sprecyzował jaka to spółka) z Wrocławia – znów 
odezwały się głosy o możliwości pozyskiwania węgla z tutejszych 
terenów. Co rusz prasa publikowała informacje o sukcesywnych 
pracach poszukiwawczych tej drogocennej kopaliny1. 

1 http://katowice.gazeta.pl/ [dostęp 26.10.2010 r.]; Por. R. K incel : U szlą-
skich wód (z dziejów śląskich uzdrowisk i ich tradycji polskich). Racibórz–Katowice 
[b.d.w.], s. 185; Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Oprac. I. L ibura . 
Katowice 1965, s. 117.
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Kolejne badania geologiczne przeprowadzono w 1925 roku. 
W niedalekiej okolicy Jastrzębia stwierdzono obiecujące pokłady 
węgla. Badań dokonało Zachodnio-Czeskie Towarzystwo Kopal-
niane. Jednak zagrożenie wybuchem według ekspertyz okazało się 
zbyt wysoce prawdopodobne, dlatego orzeczono, że wydobycie nie 
jest możliwe2.

Na obszarze Jastrzębia nie budowano do tej pory kopalń, po-
nieważ solanki pozostawały pod ochroną obowiązującej ustawy, 
a właściciel za wykup terenu chciał dość mocno wygórowanej ceny. 
Ponowne badania geologiczne prowadzone od 1951 roku3 utwier-
dziły władze w przekonaniu o znajdujących się tu bogatych złożach 
„czarnego złota”. W walce „węgiel kontra uzdrowisko” w ostatecz-
nym starciu to drugie zostało pokonane. Kiedyś – ponad sto lat 
temu – lecznicza solanka wygrała, przynosząc świetność i prestiż 
niewielkiej i mało znaczącej miejscowości, jaką było Jastrzębie. Teraz 
węgiel wziął górę, ale, poza materialnymi, czy przyniósł miastu więk-
sze korzyści? Uzdrowiska nie dało się już reaktywować. Na pierwszy 
plan powoli wysuwał się gwarant dobrobytu – węgiel, który jawił się 
jako ważniejszy od leczniczej solanki. W czerwcu 1955 roku zapadła 
najważniejsza decyzja rządu, która miała diametralnie zmienić obli-
cze Jastrzębia i życie jego mieszkańców – decyzja o budowie kopalń 
„Jastrzębie” i „Moszczenica”. Według tej uchwały Prezydium Rządu 
zezwoliło, ze względów ekonomicznych bez zatwierdzenia dokumen-
tacji geologicznej, by „wznosić budynki trwałe w oparciu o doku-
mentację fragmentaryczną, bez obowiązku uzyskania zaświadczenia 

2 Jastrzębie Zdrój. Dzieje uzdrowiska. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
1951– 2001. Red. W. Lesiuk, E. Dawidejt-Ja st r zebska . Opole 2001, s. 54.
3 Jastrzębie Zdrój 1963–1983. Red. A. Mendykowska. Jastrzębie Zdrój 
1983, s. 20; Por. Jastrzębie Zdrój. Dzieje..., s. 99. W tym opracowaniu czytamy: 
„1953 [...] kontynuowano prace wiertnicze w poszukiwaniu węgla”; Por. Dzieje 
parafii świętej Katarzyny w Jastrzębiu Górnym na tle historii Górnego Śląska: wy-
dano w 175 rocznicę budowy kościoła murowanego 1825–2000. Red. W. Lesiuk, 
E. Dawidejt-Ja st r zębska . Opole 2000, s. 118. Znajduje się tu informacja: 
„1954. Na terenie Jastrzębia rozpoczęto intensywne prace wiertnicze, w czasie 
których odkryto tzw. siodło Jastrzębie. Utworzono Rybnicki Okręg Węglowy”.
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ze strony Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego[...]”. 
Jeszcze w tym samym dokumencie czytamy w §3 pkt 4: „Zanie-
chanie po dniu 31 grudnia 1959 r. środków ostrożności, mających 
na celu zachowanie istniejących na terenie miejscowości Jastrzębie 
źródeł wód mineralnych i  ich wydajności, jeżeli zachowanie tych 
źródeł i ich wydajność kolidować miałaby z realizacją zadań określo-
nych w §1 uchwały [tj. z budową kopalń – MW]”4. Ze wskazanej 
uchwały wynika, że już na starcie w rywalizacji gospodarczej słynna 
jastrzębska solanka miała nierówne szanse. 

Tymczasem zainteresowanie uzdrowiskiem z roku na rok dra-
stycznie spadało, a atrakcyjność dodatkowo obniżało zaniedbywa-
nie urządzeń oraz budynków sanatoryjnych, jak również zmiany 
w okolicznym pejzażu i coraz powszechniejszy brak bezpieczeństwa 
w mieście. Woda źródlana, tak cenna i bogata w składniki lecznicze, 
zaczęła w końcu „uciekać” na skutek robót górniczych.

Tymczasem podczas budowy pierwszych kopalń pierwotnie prze-
widziano na tym terenie tylko wydobycie. Osiedle mieszkaniowe 
dla górników miało być usytuowane w sąsiednich Pawłowicach, 
potem planowano jego utworzenie w Bziu, jednak ostatecznie za-
częto budować zaplecze mieszkaniowe w okolicy kopalń, wskutek 
czego „miasto wyrosło w Jastrzębiu”5. Szybko jednak okazało się, 
że na ziemi rybnicko-wodzisławskiej brakuje już rąk do pracy. Nie 
pomogła nawet powzięta przez władze rozbudowa komunikacji, 
by dowozić górników z okolic Żywca, deficyt robotników bowiem 
wciąż doskwierał. Podjęto więc akcję werbowania chętnych do pracy 

4 Uchwała nr 458/55 Prezydium Rządu z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie bu-
dowy kopalń węgla kamiennego „Jastrzębie” i „Moszczenica” (fragmenty). „Biuletyn 
Galerii Historii Miasta” [dalej: BGHM] 2010, nr 2, s. 14. Por. też: A. Frużyń-
sk i: Rybnicki Okręg Węglowy w okresie Polski Ludowej. W: Studia z dziejów zie-
mi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989. Red. A. Dziurok, B. K loch. 
„Zeszyty Rybnickie 12”. Rybnik 2011, s. 382, 385–390.
5 M. Borat yn: Pół wieku osiedla awaryjnego. „Jastrząb” 2010, nr 2(587), s. 14; 
Por. Jastrzębie Zdrój. Dzieje..., s. 99; Por. M. Hucu lak : Dwa oblicza – Jastrzębie 
Zdrój na przestrzeni XIX i XX wieku. W: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Red. 
H. Honysz , J. Mokrosz . Katowice–Rybnik 2007, s. 202.
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z terenów całej Polski, by jak najszybciej móc rozpocząć wydobycie 
cennej kopaliny6.

Działacze partyjni doskonale rozumieli, że nic tak nie wpływa 
na przywiązanie robotnika do miejsca pracy, jak znajdujące się nie-
opodal własne mieszkanie. Dodatkowo dzięki temu pozbyto się nie-
potrzebnych kosztów związanych z dowozem górników na miejsce 
pracy. „Nikt nie spodziewał się, że w szczerym polu stanie stutysięcz-
ne miasto”!7 Pierwsze bloki powstały w Jastrzębiu Dolnym – obok 
kopalni „Jastrzębie” wzniesiono Osiedle „Przyjaźń”, a tzw. osiedle 
awaryjne wybudowano w Zdroju – dla kopalni „Moszczenica”. 
Nowo powstałe blokowiska radykalnie zmieniły pejzaż uzdrowiska. 
W parku zamontowano rury grzewcze, które oszpeciły parkową do-
linę, a tak bardzo poszukiwaną ciszę i spokój „teraz rozrywał warkot 
wywrotek i spychaczy”8. 

Ignacy Słonina – jeden uczestników wierceń geologicznych, po-
przedzających budowę kopalni „Jastrzębie” – wspomina: „Jastrzębie 
Zdrój było cichym zakątkiem. Ale tak miłym i przytulnym, jak 
u mamy w chacie pod strzechą. [...] Dopiero budową wież wiertni-
czych zburzyliśmy jastrzębską sielankę”9. 

Pierwotnie planowano uruchomić 2 kopalnie w tym rejonie. 
Jednak dokładne badania geologiczne zaważyły na decyzji, że osta-
tecznie powstanie ich 5. Tymczasem miasto zupełnie zmieniało swój 
obraz. W błyskawicznym tempie rosły nowe osiedla. Przybywało 
mnóstwo napływowych osób, werbowanych do pracy w kopalni 
z obszaru całego kraju. Od tej pory zmieniał się również charakter 
społeczeństwa. Mieszały się tradycje, problemy, przyzwyczajenia. 
Ponadto władze socjalistyczne próbowały utrzymać kontrolę nad 
mieszkańcami Jastrzębia. W tym celu budowały domy z betonu, 

6 B. Cima ła : Zarys dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. W: B. Cima ła , 
P. Por woł, W. Wieczorek : Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. 
Opole 1987, s. 93.
7 M. Borat yn: Pół wieku osiedla awaryjnego..., s. 14.
8 Ibidem.
9 BGHM 2007, nr 6, s. 13.
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które miały skupiać w jednym miejscu znaczną liczbę osób. Te mon-
strualne osiedla stanowiły prawdziwe klatki, mające w zamyśle władz 
komunistycznych uniemożliwić integrację społeczności Jastrzębia 
(tej napływowej i tej rdzennej) i rozwój jej niezależnej kultury. Do-
datkowo takie rozwiązanie pozwalało na lokowanie ogromnych 
ilości ludzi na niewielkiej przestrzeni. Zaskakująco szybko (ponad 
2 tys. mieszkań rocznie!) powstawało „miasto sypialnia”. Nic nie 
było dobrze przemyślane, potrzeby ludzi zaniedbane, liczył się tylko 
zysk gospodarczy i płynące z niego profity. Miasto pozbawione było 
także życia kulturalnego. Ograniczono przy tym dostęp do rozrywek 
oraz miejsc rozwoju duchowego – bardzo potrzebnych, zwłaszcza 
w takim konglomeracie ludzkim. Siły milicji nie były nieraz w stanie 
powstrzymać żywiołu nowo przybyłych pracowników, którzy nie 
znajdowali (i de facto nie mogli znaleźć) ujścia w żadnej innej, niż 
bar, formie spędzania wolnego czasu. Miasto przestało być oazą spo-
koju. Przy tym uwidaczniały się różnice między „tubylcami” a napły-
wowymi – mieli oni zupełnie odmienne nawyki, obyczaje, kulturę. 
Z biegiem czasu zaczęli jednak wrastać w środowisko. Mimo że ich 
wioska, gdzieś w innym krańcu Polski wydawała im się czymś nad 
wyraz zielonym i pięknym, to „Oni nawet polubili ten koszmarny 
Śląsk”10. Polubili, ale nie czuli przywiązania do otrzymywanych dóbr. 
Przybywający górnicy dostawali od razu mieszkania na wysokim 
poziomie. Niektórzy przyjeżdżali tu nie tyle za pracą, ile ze względu 
właśnie na nowe lokum, gdyż w pozostałych częściach Polski czekano 
na nie przez pięć – sześć lat. Z chwilą zatrudnienia w kopalni czas 
oczekiwania zmniejszał się do około pół roku. 

Zgodnie z założeniami socjalizmu Jastrzębie miało być miastem 
pozbawionym atrybutów religijności. Na tym obszarze działała tylko 
jedna parafia, pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym, a w 1951 
roku erygowano drugą pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, która 
powstała za zgodą sióstr boromeuszek w dostosowanej na te potrzeby 
kaplicy. Jednak przybywający w ciągu kolejnych lat do miasta ludzie 

10  J. J. Szczepańsk i: Górnik polski. Ludzie z pierwszych stron gazet. Warszawa 
2005, s. 25.



380 Magdalena wojtaSiaK

z trudem mieścili się w dwóch niedużych domach bożych. Bo jak 
pomieścić na zaledwie kilku niedzielnych mszach ponad 40 tys. osób 
(a co z planowanymi 100 tys.!)? Władze komunistyczne mimo upo-
rczywych próśb wiernych były nieubłagane i nie chciały wydać zgody 
na wybudowanie nowych świątyń. Ówczesną sytuację doskonale 
obrazuje Kronika parafialna parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
gdzie czytamy: „Aktualnie [w 1971 roku – M.W.] parafia nasza liczy 
około 15 000 osób [...] powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 
200 m². Kubatura [pojemność pomieszczenia, budynku – M.W.] 
kościoła wynosi 1 700 m³. Tak więc na 1 m² kościoła przypada 68 
parafian, a na 1 parafianina wypada 0,12 m³ powietrza. [...] Wynika 
więc z tego, że w kościele naszym parafianin ma mniej miejsca niż 
nieboszczyk w trumnie”11.

Żeby miasto „nie spoganiało”, niektórzy księża prowadzili tzw. 
duszpasterstwo uliczne12. Wierni gromadzili się w okolicach ka-
pliczki św. Jana Nepomucena, gdzie msze odprawiano w plenerze. 
Pierwsza taka Eucharystia była celebrowana w maju 1973 roku 
i zgromadziła całą rzeszę mieszkańców. Kolejne tego typu spotka-
nia doprowadzały do blokowania jednej z głównych ulic miasta 
(współcześnie aleja J. Piłsudskiego) przez zgromadzonych wiernych.

Wcześniej jednak, na jednym z pierwszych osiedli mieszkanio-
wych, ulokowanym w pobliżu kopalni „Jastrzębie” (Osiedle „Przy-
jaźń”, budowane w latach 1962–1969), należącym wówczas do pa-
rafii w Zdroju, społeczeństwo postanowiło zadbać o jedno ze swych 
podstawowych praw, jakim jest wolność kultu i praktyk religijnych.

 Antoni Gatnar13, mieszkaniec osiedla, przywołuje w pamięci 
sytuację z końca lat sześćdziesiątych XX wieku: „W tym czasie już 
było bardzo dużo przyjezdnych i w tym czasie już tyn kościółek w Ja-
11 Archiwum Parafialne parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-
Zdroju [dalej: APN]; Kronika parafialna. T. 1, s. 383.
12  J. J. Szczepańsk i: Górnik polski..., s. 128–129.
13 Antoni Gatnar – mieszkaniec domu jednorodzinnego, w  pobliżu którego 
wybudowano Osiedle „Przyjaźń”, jeden z pomagających przy budowie nielegal-
nej kaplicy, kościelny w latach 1971–1972. Czynny uczestnik przenoszenia ko-
ścioła z Jedłownika i ponownego wznoszenia w Jastrzębiu-Zdroju.
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strzębiu Zdroju był stanowczo za mały. A tu u nas to już przecież też 
było około 4 tys. mieszkańców – Pochwacie i osiedle. W szkole religii 
nie było tylko, w kościołach w salkach katechetycznych. No i to było 
coś niemożliwego – ruch niemożliwy, szosa malutko, wąziutko, te 
dzieci do tego Zdroju. No i my chodzili z tymi dziećmi – czasem 
żona szła, czasem jo żech szedł, jak żech mioł czas. Bo to było coś 
niemożliwego, samych ich puścić. Ileż to wypadków było, ileż się 
tego słuchało! To czasem nawet starszego coś dugło, jakiś samochód. 
[...] No i ludzie już tutaj pragnęli, żeby tu coś zrobić, chociaż jakąś 
salkę, żeby te dzieci mogły się uczyć, ale państwo nie chciało na to 
zezwolić. Mówiło: absolutnie! No i tak się kombinowało jak szło. 
Przede wszystkim proboszcz ze Zdroju”14. 

Ksiądz Anzelm Skrobol swoją funkcję w uzdrowiskowej dziel-
nicy objął w 1969 roku. Od początku szczerze przeżywał trudną 
sytuację wiernych. Bezzwłocznie rozpoczął starania, mające na celu 
utworzenie nowego domu bożego lub chociaż kaplicy czy salek ka-
techetycznych, by w jakimś stopniu poprawić panującą sytuację. Był 
świadomy, że to wyraźne działania przeciwko władzom komunistycz-
nym, lecz mimo groźby konsekwencji w postaci sankcji prawnych 
postanowił podjąć konkretne działania. Konieczność budowy nowej 
świątyni była potrzebą niecierpiącą zwłoki. Duszpasterz wiedział, że 
„trudno uznać za normalne wymaganie od ludzi spełnienia swoich 
praktyk religijnych w takich warunkach po całotygodniowej pracy 
na kopalni”15, a na wiernych bardzo mu zależało.

„Wszelkie wnioski pisane do władz z prośbą o zezwolenie na 
budowę kościoła nie były uwzględniane, bo Jastrzębie miało być 

14 Rozmowa z  Antonim Gatnarem (22.09.2010). Por. Archiwum Parafialne 
parafii św. Barbary i  św. Józefa w  Jastrzębiu Zdroju [dalej: APB]; J. Zdzie-
bło: Wstęp do Kroniki parafialnej kościoła św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu, 
s. 1 [maszynopis w posiadaniu parafii]. W niniejszym artykule został zachowany 
oryginalny charakter wypowiedzi rozmówców. Mimo że często są one niegrama-
tyczne, jednak w pełni oddają atmosferę czasów i specyfikę tego śląskiego miasta.
15 APN, Kronika parafialna. T. 1, s. 383–384.



382 Magdalena wojtaSiaK

miastem bez kościołów”16 – tak o tym czasie mówi Józef Zdziebło17, 
mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Jak czytamy w jego wspomnieniach: 
„Nie zrażony ks. Skrobol zwierza się kilku zaufanym, że zamierza 
faktem dokonanym zaskoczyć władze terenowe i  po północnej 
stronie ul. Wodzisławskiej zorganizować punkt katechetyczny z za-
miarem odprawiania tam od czasu do czasu Mszy św. dla chorych 
i starszych, a później być może dla wszystkich. [...] Dotyczyć to miało 
szczególnie nowego Osiedla Przyjaźń”18.

Podstawowy problem stanowiło miejsce, w jakim ten punkt ka-
techetyczny miałby powstać, oraz sposób jego organizacji. W celu 
zmylenia władz i uśpienia ich czujności trzeba było stworzyć pozo-
ry legalności, np. budowa pomieszczeń inwentarskich, postawienie 
budynku zastępczego na czas jakiejś przebudowy bądź też budowa 
domu jednorodzinnego, który następnie przekazano by na potrzeby 
wiernych. Legalność budowy była o tyle ważna, że wszystkie nie-
zbędne materiały otrzymywano wówczas z przydziału.

Mimo piętrzących się trudności, związanych z zamiarem utwo-
rzenia punktu katechetycznego, ks. Anzelm Skrobol i Józef Zdziebło 
niestrudzenie poszukiwali dogodnej lokalizacji, gdzie mogliby zreali-
zować swój pomysł. Po pewnym czasie Panu Józefowi przypomniała 
się sytuacja sprzed kilku lat, gdy wracając z sąsiadką Zofią Szotek 
z kościoła, wysłuchał jej skarg dotyczących rolnictwa, trudu pracy, 
zwłaszcza że pole znajdowało się w sąsiedztwie bloków. „Narzekała 
ona, że nie wszyscy nowi mieszkańcy są uczciwi – chodzą po polach, 

16 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010).
17 Józef Ździebło – żołnierz m.in. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, czynny 
uczestnik budowy nielegalnej kaplicy na osiedlu „Przyjaźń”, zaufany współpra-
cownik ks. Anzelma Skrobola, późniejszy kronikarz w parafii pw.  św. Barbary 
i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju. Zmarł 20 stycznia 2012 r. w wieku niespełna 
91 lat jako najstarszy mężczyzna w parafii.
18 APB., J. Zdziebło: Moje wspomnienia z czasu budowy nielegalnej kaplicy na 
osiedlu Przyjaźń 1971 r., s. 1-2. [Maszynopis w posiadaniu parafii]. Por. APB., 
J. Zdziebło: Wstęp do Kroniki parafialnej ..., s. 1. Por. Dzieje kościoła i parafii 
św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju. Oprac. C. Sza forz . Jastrzębie-Zdrój 
1999, s. 16.
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robią szkody w uprawach, a nieraz i kradną. Sam kiedyś zwróciłem 
uwagę młodemu człowiekowi, że łąka w przeddzień sianokosów to 
nie plaża. Usłyszałem »szwabie stul pysk«” – wspomina mężczy-
zna19. Ponadto Zofia Szotek użalała się, że ona i jej mąż Józef są już 
starzy, synowie poszli do pracy w kopalni i nie ma kto w polu pra-
cować. „Gdyby było potrzeba, chętnie dałabym pole na kościół”20. 
Na wspomnienie tej sytuacji Józef Zdziebło natychmiast udał się 
do państwa Szotków, by zapytać, czy wyraziliby zgodę na zbudo-
wanie na ich działce salek katechetycznych. „Odpowiedziała, że nie 
musi z nikim się naradzać, bo ona jest właścicielką”21. Gdy Zdzie-
bło zapytał, czy może odwiedzić rodzinę z ks. Skrobolem, usłyszał 
odpowiedź: „Choćby dziś”22. Udał się więc z tą radosną nowiną do 
księdza proboszcza.

Tymczasem w domu państwa Szotków wszyscy byli zgodni co do 
tego postanowienia. „Ten Zdziebło tu przyszoł, bo go ten proboszcz 
tu wysłoł na takie »przypytać się«. Potem była kolęda pamiętom 
[kolęda w latach 1970/1971 – M.W.], przyszoł proboszcz ze Zdroju 
na kolędę no i rozmawiali na ten temat. Teściowo proponowała, bo 
tam siostra ma taki ładny kawałek przy samej drodze. A proboszcz 
mówi: »to raczej ni, to tak przy samej drodze ni«. »A czyje to tam 
jest te pole?« się pyto. A ona: »no to jest moje«. A on: »no tu by 
mi się podobało« tak zaroz powiedzioł i tak zostało”23 – wspomina 
żona Krystiana – Gertruda Szotek. „A jeszcze wcześniej Zdziebło 
rozmawiał z mamą na temat tego i ona mówiła, że by chętnie dała 
działka pod kościół, bo po pierwsze tu kiedyś było uprawne [pole 
– M.W.] i te dzieci jak tu przyszły, to niejeden nie wiedział, co to 
jest, czy to jest żyto, czy co. Lotali, niszczyli. [...] Bo oni tu poprzy-

19 APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia..., s. 2.
20 APB, J. Zdziebło: Wstęp do Kroniki parafialnej..., s. 1; Por. APB, J. Zdzie-
bło: Moje wspomnienia z czasu budowy ...., s. 2; Por. Dzieje kościoła i parafii św. 
Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 16–17.
21 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010).
22 APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia z  czasu budowy...., s. 2. Por. APB, 
J. Zdziebło: Wstęp do Kroniki parafialnej..., s. 1–2.
23 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
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jeżdżali z miast i te dzieci na początku nawet nie wiedziały co to 
je kura! Lecieli za tym, bo nie wiedzieli, co to je! Albo jak krowa 
była – jeny, co to było!”24 – uzupełnia wypowiedź żony Krystian 
Szotek25. „Ja tu przyszłam pod koniec lat 60., w 68 roku, bo ja je-
stem ze Świerklan. Ale Jastrzębie się znało i ja pracowałam za panny 
w Jastrzębiu. A potem jak się tu przeprowadziłam to pamiętam, że tu 
też się wtedy zaczęły kłopoty z tym osiedlem. Niszczyli, chodzili po 
polach, głównie dzieci. Robili co chcieli. Teście też starsi, no i z tego 
powodu ofiarowali te pole na kościół”26 – dodaje Gertruda Szotek. 
Antoni Gatnar wspomina: „Jo też się w tym czasie staroł, bo miołech 
taką małą stodółkę, ale ona była za mało no i żech się starał, żeby 
ją przebudować. No i tak to trefiło, że akurat w tym czasie Szotki 
ten niby domek gospodarczy budowali i jużech zgody nie dostoł. 
Jeszcze żona pisała te wnioski na to wszystko. Szotki dostali pryndzej 
to zezwolenie, a my ni”27. 

W sierpniu 1971 roku otrzymano zgodę na budowę i od razu 
przystąpiono do prac. Oficjalnie robotnicy byli zatrudnieni odpłat-
nie u państwa Szotków. Zaledwie kilku osobom ujawniono prawdzi-
wy cel budowy. „My potem to postawiliśmy już większe niż w planie 
wyglądał ten domek gospodarczy, bo by jej takiego wielkiego domku 
nie dali. Ten, co tu mioł mieć nadzór, on był z Połomii chyba. A my 
go w ogóle nie powiadomiliśmy, że rozpoczęliśmy budowę. Mieliśmy 
tu jeszcze jednego, co nam nadzorował – [Gerard – M.W.] Kroczek 
z Dolnego”28 – opowiada Antoni Gatnar. Funkcję łącznika między 
budowniczymi a ks. Skrobolem sprawował Józef Gawełczyk, który 
był jednocześnie kościelnym w parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Zdroju.

24 Ibidem.
25 Krystian Szotek – syn Zofii i Józefa Szotków.
26 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
27 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
28 Ibidem. Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdro-
ju:..., s. 17.
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Z biegiem czasu wśród coraz większej liczby mieszkańców „Przy-
jaźni” rozprzestrzeniała się pogłoska o rzeczywistym przeznaczeniu 
budowy. „Jo początkowo nie wiedzioł, co oni tam kombinują. Do-
piero potem jak tu Szotkowa przyszła i chciała, żeby jej żona wypisała 
te wnioski na te zezwolenie na tę budowę. [...] Jo od 70. roku był 
na rencie. Początkowo nie mogłech pracować, ale potem jak żech 
już był lepszy, to mogłem. I poszedłech tam i pomogołech trochę, 
ilech mógł, ale oni już to wtedy wprzód zaczęli budować. [...] jużech 
wszystek ten materiał, co żech mioł poszykowany, to żech doł tam. 
Bo materiału nie było. Cement, żużel, żelazo, wszystko, co żech mioł 
pokupione. Początkowo szło coś kupić, ale potem ciężko. Sprowa-
dzaliśmy nawet cement tam spoza Raciborza z Pietrowic [Piertowice 
Wielkie – M.W]. To oni tam potem mieli problemy, byli tym ob-
ciążeni, że jakim prawem oni tutaj dali, jak to nie jest to wojewódz-
two”29 – wspomina Antoni Gatnar. Część wydatków potrzebnych na 
realizacje budowy pokryła Kuria Diecezjalna, część także, w ramach 
przeprowadzonej kwesty na ten cel, ofiarowali „starzy mieszkańcy 
Pochwacia”30, czyli mieszkańcy okolicznych domków jednorodzin-
nych. Dodatkowo swoim materiałem budowlanym rodzinę Szotków 
wsparł także Józef Zdziebło. Otrzymał on bowiem od władz zgodę 
na budowę silosu, nie mógł go jednak wznieść w tym czasie, więc 
trzy tony cementu, jakie zakupił, wypożyczył Zofii Szotek.

Co pewien czas na miejsce robót przyjeżdżał także ks. proboszcz, 
jednak by jego wizyty nie były zbyt podejrzane, nie mógł się tam 
zjawiać zbyt często. „Kiedyś ks. Skrobol posłał do nas dla tych ro-
botników środki żywnościowe. Wtedy córka, gdy szła do szkoły, to 
niosła do tej Szotkowej. On tam nigdzie nie chciał iść, bo to było 
wszystko tajne”31. Prace budowlane postępowały szybko, trwały 
około stu dni. Planowane uroczyste otwarcie i poświęcenie kaplicy 
miało nastąpić 4 grudnia 1971 roku, w dniu św. Barbary, patronki 
górników. Okazało się jednak, że roboty trzeba przyspieszyć, do 

29 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
30 APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia z czasu budowy..., s. 3.
31 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010).
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ks. Skrobola bowiem docierały niepokojące wiadomości, iż władze 
zaczynają coś podejrzewać i szykują kontrolę. Obawiano się, że bu-
dowa zostanie przerwana. Ponieważ równolegle partia przygotowy-
wała się do VI plenum KC PZPR, do tej pory nikt nie monitorował 
budowy. „Oni też to całymi dniami robili, też się spieszyli potem. 
Ale podpadło to ludziom wtedy, jak te schody zrobili. Coś im tam 
nie pasowało. I proboszcz ze Zdroju dostał taka wiadomość, że się 
mniej więcej ludzie kapują, co to może być [...]. To nie podpadło 
nikomu, bo jaki dom, taki domek gospodarczy. To musiało być 
podobne, dlatego nikt się nie zorientował, dopiero później się po-
kapowali, jak te schody powstały. Bo po co tam te schody, jak tam 
miał być wjazd” – wspomina ze śmiechem Gertruda Szotek, jej mąż 
dodaje: „Ktoś, jak to się mówi, musiał »dać cynk«, że to może jest 
kaplica”32. Z początkiem listopada w budynku postawiono ołtarz 
i tabernakulum, z kolei 14 listopada, w niedzielę, ks. Anzelm Skro-
bol poświęcił kaplicę, nadając jej wezwanie św. Józefa Robotnika33. 
W tym dniu odprawiono także dwie msze święte. „Było to 40-go-
dzinne nabożeństwo, żeby cały czas ktoś był obecny w kościele, żeby 
ktoś niepowołany czegoś nie zrobił”34. 

Nowy budynek sakralny wyposażono w dary mieszkańców osie-
dla oraz przyniesione przez proboszcza. Sam kapłan podarował obraz 

32 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
33 APN, Kronika parafialna. T. 1, s 384; Por. APB, J. Zdziebło: Moje wspo-
mnienia z czasu budowy..., s. 3; Por. APB, J. Zdziebło: Wstęp do Kroniki para-
fialnej ..., s. 2; Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu 
Zdroju..., s. 19; Por. Słownik biograficzny duchowieństwa (Archi)diecezji katowic-
kiej 1922–2008. Red. J. Myszor. Katowice 2009, s. 361; Por. R. Cebula : Z Je-
dłownika na Przyjaźń. „Jastrząb” 2005, nr 2, s. 14; Por. Jastrzębie Zdrój. Obrazy 
z przeszłości. Oprac. M. Borat yn, J. Mrożk iewicz [b.m. i r.w.] s. 40.
34 Wypowiedź Krystiana Szotka. Film Warto było. Realizacja: M. Lech-Wa-
siak, J. Swatek, W. Łoboda, K. Musia ła . Produkcja: Jastrzębska Telewizja 
Kablowa Studio Kanon. Jastrzębie-Zdrój 1998. Znajduje się tu  informacja, iż 
kaplicę otworzono 10 listopada 1971 r. Podobnie, jak w liście Krystiana Szotka 
do adwokata [list w prywatnych zbiorach rozmówcy; niestety, nie znamy daty 
nadania, ani nazwiska adresata]. 
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św. Józefa, który powieszono nad ołtarzem. Miał to być widoczny 
znak opieki patrona. „Nie było obrusu w kaplicy, a ja miałam nową 
firanę, jeszcze niepowieszoną. Dom wysyłkowy z Łodzi to przysłał 
na zamówienie, bo kupić nie można było, tylko się zamawiało. Nic 
nie było. Co my mieli, to znosiliśmy z domu, krzesła...”35 – wspo-
mina Gertruda Szotek. Początkowo wszystko było skromne, nieraz 
niektóre rozwiązania miały charakter tymczasowy, prowizoryczny, 
np. funkcję ołtarza pełnił zwykły stół, przywieziony przez Anto-
niego Gatnara z parafii w Zdroju. Najważniejsze jednak było to, 
że w końcu dzieci mogły pobierać lekcje katechezy na miejscu i nie 
groziło im już ryzyko wypadku drogowego lub inne niebezpieczeń-
stwo, związane z daleką drogą, pokonywaną pieszo. Przy tej okazji 
zaoszczędzono także czas odprowadzających je z troską rodziców.

Na nieszczęście dla mieszkańców osiedla, do władz komunistycz-
nych szybko dotarła wiadomość o inicjatywie społeczności górni-
czego osiedla. Wkrótce na „Przyjaźń” przyjechała specjalna komisja 
Wydziału Architektury z Wodzisławia. Osobiście zjawił się na miej-
scu również kierownik Wydziału do spraw Wyznań, Edmund Łata. 
Grożono zniszczeniem kaplicy, jednak postawa ludności zapobiegła 
tym zamiarom. „Bo te starsze dzieci, co chodziły na religię, to były 
strasznie zadowolone. Bo oni nie byli wszyscy źli, nie można tak 
powiedzieć [...], bo przecież na religię się chodziło do Zdroju, ni, 
no i te matki się bały o te dzieci, same je posyłać tak daleko. Mu-
siały tam iść z nimi, czy po nie przyjść wieczorem. No i ci rodzice 
byli bardzo zadowoleni. Przecież, jak oni dziękowali. Pamiętam, 
że przyjechali z tego urzędu z Wodzisławia, nie wiem jako to on 
się tam nazywa, taką czarną wołgą, żeby to zamknąć. No ale teść 
dzieciom powiedział, że przyjechali z Wodzisławia kaplicę zamknąć. 
No i wtedy się zleciało bardzo dużo narodu, z całego osiedla! Tak 
ich obstawili, że oni nie mieli czym oddychać (śmiech). Larmo! Bo 
rodzice się cieszyli, że takie coś zrobiła Szotkowa – są zadowoleni 
z tego i tego zamknąć nie dadzą! I oni się na to nie zgadzają. No 
i wtedy jeden zaproponował, że mają zrobić listę i się podpisać ci, 

35 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
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którzy protestują przeciwko temu, żeby to zamknąć, ni, i podpisów 
było bardzo dużo, bo się wszyscy podpisywali”36 – opowiada ze 
śmiechem Gertruda Szotek. 

Władze socjalistyczne nie mogły i nie chciały pozostawić bez 
echa sprawy nielegalnie wybudowanej kaplicy. Godziło to bowiem 
w ich dumę, jak również założenie, iż górnicze Jastrzębie pozostanie 
miastem bez Boga, a tym bardziej pozbawione Jego miejsc kultu. 
Rozpoczęły się szykany i represje wobec uczestników budowy, a tak-
że wszystkich innych, którzy mieli jakiekolwiek powiązania z tym 
przedsięwzięciem. 

Służby Bezpieczeństwa przystąpiły niezwłocznie do przesłuchiwa-
nia podejrzanych. Na pierwszy ogień trafili posiadacze działki, czyli 
Zofia i Józef Szotek, jak również ich synowie: Krystian i Franciszek. 
„Teść opowiadał, że jak przyjechoł, to były takie krzyki. Na nerwy 
brali, w złości. Później po dobroci, próbowali jakoś łagodnie. Ale 
to chodziło o to, żeby jakoś wystraszyć, żeby się zgodził, żeby to za-
mknąć” wspomina Gertruda Szotek. „Jak ją [Zofię Szotek – M.W.] 
pierwszym razem wzięli, to była tam z cztery – pięć godzin, a potem 
już puścili. Ani się jej napić nie dali. Ani potem nie wiedziała, kaj 
jest. Bo to jeszcze między blokami było w Wodzisławiu. Na auto-
bus poszła i przyjechała do nas wieczór dopiero” – dodaje Krystian 
Szotek. „Krzyczeli po niej. Na ostro to poszło. Straszyli, że ją przy-
mkną. Chcieli, żeby powiedziała, że to zamknie. Ale ona na to się nie 
chciała zgodzić. I przez to oni byli tacy nerwowi. Ani jej się nie dali 
napić, ani do ubikacji jej nie pozwolili pójść. W końcu jak już nic 
zrobić nie zdołali, to ją wypuścili. Ale potem próbowali jeszcze kilka 
razy, to nie było jeden raz! Ze cztery albo pięć, albo nawet i więcej 
była wzywano”37 – uzupełnia wypowiedź męża Gertruda Szotek. 
36 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010); APN, Kronika 
parafialna. T. 1, s. 385. Por. APB, ks. P. Kasza : Parafia św. Barbary i św. Józe-
fa w Jastrzębiu Zdroju [maszynopis w posiadaniu parafii] s. 1–2; Por. Jastrzębie 
Zdrój. Dzieje..., s. 148; Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Ja-
strzębiu Zdroju..., s. 28.
37 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010); Por. A. Burda-
Szostek : Dom partii zamiast kościoła? „Gość Niedzielny” 2007, nr 4/781, s. 14.
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Członkowie Służb Bezpieczeństwa lub władze partyjne nieustannie 
nachodziły państwa Szotek w ich do domu, zastraszały, szantażowały. 
Próbowano wpłynąć nań, żeby zmienili decyzję i oddali budynek.

Dotkliwe prześladowania spotkały także synów państwa Szotków: 
„Na kopalni to byłem dziennie wzywany do dyrektora. Straszyli 
mnie, że mnie zwolnią. Co żech szedł do roboty, to na dywanik 
pierwsze. Czekali na mnie przy bramie, znaczka żech nie dostał, 
ino do dyrektora się zgłosić. A tam był sekretarz z kopalni – Turoń, 
dyrektor Wyciszczok i jeden ze Służb Bezpieczeństwa. I na okrągło 
ryk. Usiłowali wymusić, że mam matkę namówić, żeby się zgodziła 
zamknąć kaplicę. Pod samą kopalnią kościół postawili! [śmiech] 
sekretarz partii się najbardziej rzucał. [...] Jo był ze trzy razy tam 
[w prokuraturze w Wodzisławiu – M.W.]. Spod kopalni [KWK 
„Jastrzębie” – M.W.] mnie wzięli i potem przywieźli. Ale zamiast do 
roboty to pierunem umieli zadzwonić, dniówka mi napisali, a mnie 
do Wodzisławia na komendę. Pod bramą już na mnie czekali. [...] 
rozryczeli się na mnie, krzyczeli, nawet się nie dali napić. To było na 
mamę i ja nic nie miołech do tego”38 – opowiada Krystian Szotek. 
Ponadto, karą za nieposłuszeństwo matki Krystiana Szotka wzglę-
dem władz komunistycznych było przeniesienie mężczyzny „z dołu”, 
tj. pracy pod ziemią, na powierzchnię. Wiązało się to także z utratą 
wszelkich dodatkowych świadczeń pieniężnych, premii, a także za-
siłków, ponieważ warunki, w jakich miał od teraz pracować, były 
znacznie lżejsze, stad ulgi mu nie przysługiwały. Wydłużył się także 
czas, po jakim młody górnik mógł przejąć na emeryturę, ale tak-
że późniejsza wysokość świadczeń. Zmiany warunków pracy były 
odtąd dlań bardzo niekorzystne. Podobny los spotkał brata pana 
Krystiana, Franciszka. Była to również forma szantażu, próba spra-
wienia, by mężczyźni wpłynęli na matkę lub by ta, z troski o synów, 
zgodziła się pozbyć kłopotliwego budynku. „Matka już tego miała 
dość. Ona już naprawdę była psychicznie wykończona. Ona się tym 
naprawdę przejmowała. Dlatego już jej potem wszystkiego nie mó-
wiono. Ona wiedziała, że syn jest wzywany, żeby skłonić matkę do 

38 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).



390 Magdalena wojtaSiaK

tego. Bo jako synowie, to oni mogą to zrobić, mogą matkę zmusić. 
To ich bolało najbardziej. Ona się czuła jako największy przestęp-
ca, jak to policyjnym autem przyjechali po nią i wywieźli. [...] no 
i to wszystko spadło na jej barki, jak to się mówi. Bardzo cierpiała 
z tego powodu”39 – opowiada Gertruda SzotekPrzesłuchiwany był 
także ks. Anzelm Skrobol. Wezwano go tylko jeden raz. Rozmowa 
z władzami w porównaniu z tymi, jakie odbyli inni zaangażowani 
w budowę, miała dość łagodny charakter. Chciano w ten sposób 
przypodobać sobie kapłana, ale także poróżnić wiernych z ich dusz-
pasterzem. Przedstawiciele partii argumentowali: „Wszystko musi 
być planowane. A kościół dla Jastrzębia miał być ujęty w planie 
budowy na rok 1972. Ks. Bp niedawno zresztą wniósł wniosek w tej 
sprawie... Ksiądz to musi zamknąć”. Na co usłyszeli odpowiedź: „Nie 
po to jestem księdzem, żebym ludziom kościoły zamykał”40. Władze 
obawiały się, że jeśli pozostawią tę sprawę bez reakcji i wyciągnięcia 
konsekwencji, będzie to zachętą dla ludzi do podjęcia podobnych 
działań w innych miejscowościach. Próbowano wymóc na kapłanie 
deklarację, że wpłynie na wiernych, by się nie buntowali, ulegli i po-
zwolili zamknąć nielegalnie wybudowany Dom Boży. Jednak argu-
menty duszpasterza były mocne: „Ja nie będę zdrajcą moich parafian. 
Czy Panowie nie widzicie w tym interesu tych ludzi? To jest interes 
klasy robotniczej. Oni do tego wszyscy dążą, by mieć kościół przy 
osiedlu. Dlaczego im zabraniać? [...] Dlaczego ten zmęczony górnik 
ma się pocić w ciasnym kościele lub marznąć na polu?”41. Jednak 
przedstawiciele partii nie dali się przekonać, uznając, że mieszkańcy 
„Przyjaźni” naruszyli państwową ustawę, a to podlega karze. Ponad-
to tłumaczono się, że ludzie nie mają mieszkań, dlatego naleganie 
na budowę kościołów jest nie na miejscu. Zagrożono, że ta sprawa 
39 Ibidem.
40 APB, ks. A. Sk robol : Sprawozdanie z  rozmowy jaka odbyła się w P.P.R.N 
w Wodzisławiu Śl. dnia 19 XI 1971 r. na temat budowy nowego obiektu sakralne-
go w Jastrzębiu Zdroju, s.1; Por. APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia z czasu 
budowy..., s. 4; Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu 
Zdroju..., s. 20–25. Autor cytuje treść Sprawozdania. 
41 APB, ks. A. Sk robol : Sprawozdanie z rozmowy..., s. 2–3.
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przysporzy kłopotów całej diecezji, a prośby odnośnie do budowy 
nowego kościoła nie będą rozpatrywane. Próbowano także wzbu-
dzić wyrzuty sumienia duszpasterza: „Nie żal księdzu tych ludzi? 
Oni będą mieć przykrości”42. Indagowany proboszcz nie poddał 
się manipulacji. Odparł, że całe osiedle bardzo mocno cieszy się 
z otworzenia kaplicy. Gdy władze zorientowały się, że ta rozmową 
nic nie wskórają, polecono odwieźć kapłana z powrotem do parafii 
w Jastrzębiu-Zdroju. Cel nie został osiągnięty. Przeciwnie, wspólny 
los zbliżył proboszcza i wiernych43.

Przesłuchanie nie ominęło również Józefa Zdziebły. Wezwanie 
w tym dniu otrzymał także jego starszy brat. „Zostaliśmy wezwani 
do prokuratury – on na 7.30, a ja na 8.00. No i czekamy, czekamy. 
A gdzie tam prokurator będzie o 7.00 do pracy przychodził! Czyli 
czysta szykana. No i wreszcie przyszedł o tej 9.00 i poprosił, żeby 
brat wszedł. On powiedział: »Przepraszam, ale ja teraz muszę iść 
na stronę«. Gdy wrócił i wszedł do niego do pokoju, to ja przez 
drzwi słyszałem, jak ten ryczał po nim. A brat miał 70 lat! Brat mu 
odpowiedział: »Niech się Pan nie wysila, wypadło mi już w życiu 
stać pod ścianą w czasie okupacji i żyję. Poza tym jestem kaleką i po 
prostu jestem nerwowy«. Ale że tam tylko jego konie brały udział, 
to nic mu nie udowodnili, ale nie wiem co mu tam powiedzieli”44 
– opowiada Józef Zdziebło. Sąsiedzka pomoc nie mogła być uznana 
za przestępstwo, tym bardziej, że państwo Szotek mieli około 2-hek-

42 Ibidem, s. 4.
43 APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia z czasu budowy..., s. 3–4; Por. APB, 
J. Zdziebło: Wstęp do Kroniki parafialnej kościoła św. Barbary i św. Józefa w Ja-
strzębiu, s. 3 [maszynopis w posiadaniu parafii]; Por. APB, ks. P. Kasza : Parafia 
św. Barbary i św. Józefa..., s. 1; Por. Słownik biograficzny..., s. 361.
44 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010). We Wspomnieniach z czasu bu-
dowy nielegalnej kaplicy na osiedlu Przyjaźń 1971 r. autor umieszcza informację, 
iż do prokuratury został wezwany na godz. 7:00, a jego brat na 6:30. Prokurator 
natomiast przyszedł o godzinie 8:00. Por. APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia 
z czasu budowy..., s. 4; Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Ja-
strzębiu Zdroju..., s. 26. Autor cytuje Wspomnienia J. Zdziebły.
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tarowe pole, więc często pożyczali od sąsiadów konie, by móc obsiać 
ziemię lub zebrać plony.

W stosunku do Józefa również nie zachowywano się uprzejmie. 
„Chodziło im o to, kto mnie zaangażował do roboty, ile płacił za to, 
i kto jeszcze brał w tym udział – to było ważne. Początkowo było 
dość łagodnie, bez krzyku było, ale nie pamiętam już czy to było za 
pierwszym razem, czy za drugim, no i im powiedziałem, że nie wi-
dzę niby w tym przestępstwie nic zdrożnego, bo tu są ludzie omalże 
z całej Polski – tu trzeba coś zrobić, żeby tych ludzi jakoś skoordyno-
wać, scalić razem, żeby współdziałali, i taki kościółek by był bardzo 
potrzebny. Odpowiedział mi: »Co mnie pan chce tu umoralniać?! Ja 
wiem co mam robić!«. Skrzyczał mnie i był koniec”45 – wspomina 
mężczyzna. 

Antoni Gatnar również został kilkakrotnie przesłuchany przez 
funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. „Jak oni mnie na milicję 
wzywali do Wodzisławia, to jeden kazał mi wejść do pokoju i czekać. 
Potem przyjechoł Kroczek, no i też kazał mu wejść do tego pokoju, 
co jo był i czekać. I oni myśleli, że my teraz zaczniemy mówić ze 
sobą, bo tam nikogo innego nie było. Ale jo żech zaczął czytać gazeta. 
Kroczek też wszedł: »Dzień dobry«, jo mu odpowiedzioł i on też 
zaczął czytać gazeta. W ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy. Za drugim 
razem to samo. Przez to oni nie umieli udowodnić, że on tu był na 
tej budowie, że on tą budowę prowadził”46. Gdy władze dowiedziały 
się, że w tym czasie ze względu na chorobę Antoni Gatnar przebywał 
na rencie, postanowiły wezwać go jeszcze raz na komisję lekarską, 
w celu wnikliwego zbadania. Co dziwne, nie polecono mu wziąć ze 
sobą żadnych dokumentów, kartoteki, historii choroby czy chociaż-
by zaświadczenia od lekarza prowadzącego. Gdy w styczniu 1972 
roku zjawił się w gabinecie, badanie go bardzo zaskoczyło. „Zawołali 
mnie do tego lekarza. Wszedłem tam, kazał mi stanąć, ręce w bok 
wyciągnąć, oczy zamknąć, spuścić ręce, oczy otworzyć, i potem na 

45 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010); APB, J. Zdziebło: Moje wspo-
mnienia z czasu budowy..., s. 4.
46 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
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korytarzu zaczekać. Za chwilę wyszła z gabinetu pani i przyniosła 
mi »Zdolny do pracy«”47 – wspomina.

Oprócz wysłania do pracy władze doszukiwały się przestępstw 
oraz nieprawidłowości, dzięki którym mogłyby postawić w stan 
oskarżenia i naruszenia prawa przez Antoniego Gatnara. „Przecież 
oni mi tu przychodzili, kontrolę przeprowadzali, przekopywali sto-
dołę, pole. Przeszukiwali, czy tu nie znajdą czegoś takiego, co ni 
mom na coś dokumentów, ni. Bo oni wszystko, to co jo dał, ma-
teriał tam na kościół, ni, oni mi wszystkie te kwity zabrali. To był 
taki czas, że na wszystko trzeba było kwity mieć, czy na żwir czy na 
żużel – na wszystko trzeba było mieć kwity. Czy na żelazo, bo jo 
też mioł żelazo, też żech te żelazo tam dał. Na wszystko trzeba było 
mieć kwity. A jo te kwity mioł. Oni nie mieli podstaw, żeby kogoś 
tak zamknąć”48.

Podczas gdy śledztwo zataczało coraz większe kręgi, ks Skrobol 
podtrzymywał wiernych na duchu. Namawiał przesłuchiwanych, 
by właśnie jego obarczali całą winą. Był pewien, że uzyskując sta-
tus oskarżonego, zdoła sam się obronić, nawet poprzez kłamstwo. 
Chciał, by reszta podejrzanych traktowana była tylko jako świadko-
wie. Prosił także, by nie wyjawiać innych osób, zamieszanych w tę 
sprawę. Zależało mu bowiem na tym, by krąg podejrzanych był jak 
najwęższy.

Poza nieustannym nachodzeniem oraz przesłuchiwaniem rodzi-
ny Szotków władze znalazły także inną formę próby zastraszenia, 
szantażu oraz nauczenia pokory nieposłusznych obywateli. „Mama 
dostała nakaz rozbiórki, to raz, potem te dwie kary pieniężne były, 
mniejsze z początku. A potem jak się nie zgodziła, to 124 tys. tego 
jakoś chyba było. A jo wtedy na kopalni zarabioł 2 tys. na miesiąc, 
taki był średni zarobek” – wspomina Krystian Szotek, a jego żona 
dodaje: „Bo Szotkowa się nie chciała zgodzić, żeby to rozebrać, to jej 
zwiększyli ta kara, początkowo było 30 tys. A potem zwiększyli do 

47 Ibidem.
48 Ibidem.
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tych 124 tys.”49 Po licznych przesłuchaniach odbył się proces sądowy 
w Wodzisławiu. Uczestniczyła w nim cała rodzina Szotek. Główną 
oskarżoną była właścicielka posesji. Groziła jej kara pozbawienia 
wolności, lecz ze względu na wiek kobiety zmieniono decyzję na karę 
grzywny50. Właścicieli posesji, gdzie stała nielegalna kaplica, nie było 
stać na spłatę grzywny. „Proboszcz powiedzioł: »Nie martwcie się. 
My to wszystko zapłacymy«. Wszystkie pozbieroł kolekty i zapłacił. 
Oni byli niezadowoleni z tego, że taka suma poszła, no to trzeba 
było jeszcze czegoś szukać dalej” – opowiada Gertruda, Krystian 
uzupełnia wypowiedź żony: „Ale była lista fundatorów zrobiono, bo 
pytali, skąd mama tyle pieniędzy nabrała. Więc ksiądz zrobił lista, 
[...] że to wierni po prostu się poskładali. I faktycznie tak było”51. Jak 
można zauważyć, nie tylko kapłanowi nie był obojętny los państwa 
Szotków, ale także mieszkańcom osiedla, którym bardzo zależało 
na zachowaniu spornej kaplicy. Również członkowie parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa składali swe hojne datki na spłatę kary.

Zapłata kary niestety nie rozwiązała problemu. Wysłannicy SB 
stale nachodzili posesję małżeństwa, argumentując, iż mają natych-
miast zburzyć budynek, ponieważ grozi on zawaleniem. Niebawem 
powołano specjalną komisję, która pobierała próbki użytych mate-
riałów budowlanych. Eksperci przyjeżdżali badać wymiary, spraw-
dzali wykonanie. Orzekli, iż obiekt jest niebezpieczny i niezdatny do 
użytku. Wydano zakaz odprawiania mszy św. Kilkakrotnie żądano 
od nich okazania zaświadczeń i kwitów budowlanych. W Proku-
raturze Powiatowej badano je i rozpatrywano na wszelkie sposoby. 
Analogiczna komisja została także powołana przez stronę kościelną. 
Podobnie ci rzeczoznawcy przeprowadzili stosowną kontrolę, m.in. 
kując ściany. Po gruntownej analizie wyników, stwierdzono, iż kapli-
ca została wykonana fachowo i niczym nie odbiega od norm budow-

49 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
50 APB, ks. P. Kasza : Parafia św. Barbary i św. Józefa..., s. 1. Rozmowa z Ger-
trudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010). Por. Dzieje kościoła i parafii św. Bar-
bary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 27.
51 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
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lanych. „Oni tu brali próby betonu, wszystkiego, bo oni to chcieli 
koniecznie przewrócić. Ale to było dobrze zbudowane i jednak tego 
nie przewrócili. A drugo rzecz, to był już tam Przenajświętszy Sakra-
ment, a nie było takiego śmiałka, żeby to zniszczył”52 – wspomina 
tamten czas Antoni Gatnar. Także Gertruda Szotek pamięta szo-
kujące pomysły władz: „Później się dowiedzieliśmy, że z więzienia 
z Szerokiej więźniowie mieli tako propozycja, za uwolnienie ich, jak 
to rozwalą. Ale się nie zgodzili”53. Józef Zdziebło natomiast wspo-
mina inne wydarzenie: „Podobno na kopalni »Zofiówka«, »Manifest 
Lipcowy« wtedy, czekał gotowy spych na rozkaz rozwalenia kapli-
cy”54. Nie tylko mieszkańcom górniczej „Przyjaźni”, ale jak widać 
również pozostałej społeczności Jastrzębia-Zdroju, nie był obojętny 
los nielegalnie zbudowanego Domu Bożego.

Mimo oporu, działacze partyjni niestrudzenie dążyli do likwi-
dacji obiektu, którego istnienie godziło w dumę komunistów. Gdy 
zawiodły liczne próby zamknięcia budynku, sięgnięto po inną broń – 
ogień. Całą sytuację dokładnie pamięta Antoni Gatnar, który w tym 
czasie pełnił funkcję kościelnego. Dzięki jego czujności i odwadze 
wierni nie stracili kaplicy, o którą tak wytrwale dotąd walczyli, choć 
niewiele do tego brakowało. „Wieczorem była msza, chyba o godzi-
nie 17.00, ale nie pamiętam dokładnie. Moja żona tam też sprzątała. 
Jak posprzątała, to mówi: »Jo ida na dół te śmieci znieść«, i jo jej 
poszedł pomóc z tymi śmieciami na dół zejść, bo my tam mieliśmy 
takie strome schody, na rurze były zrobione w koło [schody spiral-
ne – M.W.]. To nam zrobił taki dobry człowiek, kolega proboszcza 
ze Zdroju. Jak już zeszliśmy, to powiedziałem, że idę tam do góry 
jeszcze zamknąć drzwi, bo jeszcze nie były zamknięte. Wtedy to już 
był ksiądz Jeziorski. A przed mszą jeszcze ksiądz Jeziorski mi prawi: 
»Antek, weź powieś tako tablica ogłoszeniowo. Wbij tam gwoździe 
i ją powiesimy, a jo sobie tam dam ogłoszenia«. No i tak zrobiliśmy. 
Jo to powiesił, a on te ogłoszenia. I ta tablica była świeżo zrobiono. 

52 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
53 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
54 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010).
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I ktoś wszedł i podpalił to, te ogłoszenia! Ta tablica zaraz płomie-
niami wybuchła. Jak jo już wszedłem do góry po tych schodach, 
to płomień już był. Zaraz do tego skoczyłem, otworzyłem drzwi, 
zerwałem to i wyrzuciłem na dwór. Tam sufit był z drzewa, to by 
wszystko momentalnie poszło. Bo byli tacy ludzie, co szli na rękę 
władzy”55. Na szczęście, ku radości wszystkich, udało się zapobiec 
zniszczeniu budynku.

Wkrótce prokuratura powiatowa wydała nakaz odcięcia prądu 
od sieci elektrycznej. Od stycznia 1972 roku wszelkim praktykom 
religijnym, odbywanym w budynku, zamiast żarówek towarzyszyło 
światło świec56. „My mieliśmy kabel z garażu pociągnięty tam, to 
przyjechali i kazali nam to zlikwidować. I musieliśmy po ciemku 
trzy dni. Ale już tu był Jeziorski i zajechoł [do Piekar Śląskich – 
M.W.] i przywiózł agregat na benzyna spalinowo. A ile razy, bo my 
tu mieliśmy wcześniej z kopalni prąd, bo nie było tu linii, jak była 
msza to prąd wyłączali, bo myśleli że my to gdzieś tam na  lewo 
doprowadzamy. Światło gasło [w domu państwa Szotek – M.W.], 
a ci specjalnie w kaplicy porozświetlali lampy! Bo agregat był”57 – 
wspomina ze śmiechem Krystian Szotek.

Poza rodziną Szotków represjonowano także innych uczestników 
budowy. Duża liczba osób także była przesłuchiwana. Próbowano 
ich zastraszyć, zdobyć więcej nazwisk lub informacji dotyczących 
budowy. Bez rezultatu. Dlatego przenoszono ludzi na gorsze sta-

55 Rozmowa z  Antonim Gatnarem (22.09.2010). Por. APB, J. Zdziebło: 
Wstęp do Kroniki parafialnej..., s. 3; Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. 
Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 28; Por. R. Cebu la : Z Jedłownika na Przyjaźń..., 
s. 15.
56 APB, ks. P. Kasza : Parafia św. Barbary i św. Józefa..., s.2; Por. APN, Kronika 
parafialna. T. 1, s 385. Por. R. Cebula: Z Jedłownika na Przyjaźń..., s. 15.
57 Rozmowa z  Gertrudą i  Krystianem Szotkami (20.09.2010). Por. APB, 
J. Zdziebło: Moje wspomnienia z  czasu budowy...., s. 5; Por. Jastrzębie Zdrój. 
Dzieje..., s. 148; Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu 
Zdroju..., s. 28; Por. List Otylii Celejewskiej do Biura Ułaskawień i Wniosków 
w Warszawie z 8 lutego 1972 r., cytowany w Dzieje kościoła i parafii św. Barbary 
i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 31.
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nowiska w pracy, np. większość pracowników kopalń przesunięto 
z pracy pod ziemią do gorzej płatnej – na powierzchni, podobnie, jak 
Krystiana i Józefa Szotek. Innych całkowicie zwalniano lub groźbami 
próbowano zastraszyć. Wielu mężczyzn w wieku poborowym trafiło 
do wojska. Część powołanych została zatrudniona przy melioracji, 
gdzie kopali rowy58.

Tymczasem nie wszyscy przedstawiciele władz starali się uprzy-
krzyć życie społeczności Osiedla przy kopalni „Jastrzębie”. Gertruda 
Szotek przywołuje w pamięci: „Tu na Bednorza [w bloku, naprzeciw 
domu Szotków – M.W.] mieszkał dzielnicowy. On ani nie przyszedł, 
ani się nie zapytał. Nikt się nie zorientował. To było ciekawe, że tu 
był policjant i on nic nie wiedział. Te służby mu potem nie wierzyły. 
Jemu zarzucali, to że on nie wiedział, że nic nie zrobił. To był taki 
facet, ja nie wiem, czy by on powiedział, czy by nie powiedział, 
ale widocznie się o niczym nie dowiedział”59. Również Antoniemu 
Gatnarowi zapadła w pamięć zaskakująca postawa przedstawicie-
la władz: „Prawdopodobnie o wszystkim wiedział. Ale nie wydał. 
Jo z nim potem rozmawioł i on prawi: »Panie Gatnar, ja wiedziałem, 
co wy budujecie. Ale myślę, że pan mnie nie zdradzisz« [śmiech]. Jo 
godom: »Niech się Pan nie boi. Na pewno więcej ludzi tu wiedziało, 
a żoden nie doniósł«. [...] nie było żodnego przeciwnego [budowie 
kaplicy – M.W.]. Tu byli też partyjni, ale żoden oficjalnie nie sta-
nął i nie powiedział, że on się temu sprzeciwia. Nawet byli tacy, 
co przychodzili, szpiegowali, donosili, ale oficjalnie i otwarcie nie 
powiedzieli, że są temu przeciwni. A ten milicjant to unikał sprawy, 
nie chciał o niczym wiedzieć. Ale on na krótko potem zachorował 
i poszedł na rentę i wyjechał w swoje rodzinne strony. On mi potem 
powiedział: »Panie Gatnar, jo wiedzioł, co wy budujecie. Tylko nie 
wiedziałem do końca, co. Ale przede wszystkim wiedziałem, że to 

58 APB, ks. P. Kasza : Parafia św. Barbary i św. Józefa..., s. 1. Por. APN, Kroni-
ka parafialna. T. 1, s. 385. Por. APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia z czasu 
budowy..., s. 5. Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu 
Zdroju..., s. 20. 
59 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
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mają być salki do nauki religii. Ale nie wiedzioł żech, że tu będą 
msze odprawiane. A przeciw temu też żech nie był, bo  ja mam 
dzieci i je też chce do Komunii posłać«”60. Pracownik MO pytany 
w późniejszym czasie o to, czy w pracy nie robiono mu wymówek 
służbowych, iż w odpowiednim czasie nie zareagował i nie zapobiegł 
nielegalnej budowie, odparł, że również i jego przesłuchiwano. Wy-
znał wówczas, że odkąd istnieje kaplica, zmniejszyła się liczba inter-
wencji milicji w pobliskim barze „Zacisze”, który cieszył się złą sławą. 
Otrzymał wtedy odpowiedź, by zgłosił się w niej za kościelnego61.

Jak się później okazało, nielegalnie wzniesiona kaplica stanowiła 
przez trzy lata centrum życia religijnego tej części górniczego mia-
sta. Broniąc jej z trudem, mieszkańcy jednocześnie starali się, by 
miała ona charakter tymczasowy, a władze wydały zgodę na budowę 
kościoła. Korespondencję z władzami próbowała prowadzić Otylia 
Celejewska – jedna z mieszkanek Osiedla62. Starała się wyjaśnić, że 
Jastrzębie jest zbyt szybko rozrastającym się miastem, a znajdujące 
się tu zaledwie dwa kościoły są za małe, by sprostać religijnym po-
trzebom przybyszów. Autorka listów opisywała szczęście mieszkań-
ców osiedla połączone z możliwością odbywania praktyk religijnych 
w nowej kaplicy w kontraście z represjami, jakich doświadczyli bu-
downiczowie kaplicy. Ponadto wykazywała zaangażowanie górni-
ków, którzy w ciężkich warunkach pracują, by zwiększyć dobrobyt 
kraju, i pragną, by także ich potrzeby religijne zostały dostrzeżone 
przez władze. Dlatego żywili oni nadzieję, „że cała ta bolesna sprawa 
wynikła z jakiegoś nieporozumienia ze strony władz lokalnych”63. 
Celejewska w imieniu mieszkańców Osiedla apelowała zatem, by 
zaprzestano prześladowań, odwołano nałożone na rodzinę Szotków 
kary pieniężne. Dodatkowo prosiła o możliwość legalnego korzy-

60 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
61 APB, ks. P. Kasza : Parafia św. Barbary i św. Józefa..., s. 1. Por. Dzieje kościoła 
i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 36.
62 Zły stan zdrowia sprawił, że rozmowa z Otylią Celejewską nie była możliwa.
63 Cyt. za: Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju...., 
s. 32.
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stania z tymczasowej kaplicy, do czasu, aż powstanie, wybudowana 
legalnie – za zgodą władz – świątynia, w której górnicy swobodnie 
będą mogli w sposób godny zaspokoić swe potrzeby kultywowania 
wiary. Autorka tłumaczy, że jest to bardzo ważne w wymiarze społecz-
nym, ponieważ „największym bogactwem dla kraju jest wartościowy 
człowiek, gotowy do poświęceń. Takich ludzi wychowuje Kościół, 
przez kształtowanie sumień zgodnie z duchem Ewangelii”64. Ponadto 
argumentuje, że górnicy byli wówczas zdesperowani, ponieważ nikt 
nie próbował sprostać ich potrzebom i oczekiwaniom. „Wobec tego 
postanowili oni [działać – M.W.] na własną rękę, w podobny sposób, 
jak postąpił za czasów pruskich Drzymała, który zamieszkał w wozie 
cygańskim, gdyż ówczesne władze pruskie nie wydały [...] zezwolenia 
na budowę domu mieszkalnego”65. Celejewska usiłowała wpłynąć 
na urzędników państwowych, przekonując, że bez wsparcia władz 
nie będą mogli pójść ze spokojnym sumieniem do urn wyborczych 
w nadchodzących wyborach do Sejmu, jeśli nie będą poważnie trak-
towani w istotnych dla nich sprawach.

Po ponad czterech miesiącach Otylia Celejewska uzyskała odpo-
wiedź, iż do Urzędu do spraw Wyznań dotarły niepokojące wieści od 
władz wojewódzkich z Katowic, że w Jastrzębiu miały miejsce akty 
samowoli, dlatego też władze musiały zająć się tymi wypadkami, 
interweniując i wyciągając stosowne konsekwencje. 

Władze komunistyczne, widząc opór mieszkańców Osiedla „Przy-
jaźń” i ich zdeterminowaną postawę, zdały sobie sprawę z tego, że 
w żaden sposób nie uda się już sytuacji odwrócić. Postawiono więc 
warunek, że w zamian za zburzenie, stanowiącej przysłowiową kość 
niezgody, kaplicy, wydadzą zgodę na przeniesienie zabytkowego 
kościoła z Jedłownika. Mimo że był to warunek nie do przyjęcia, 
zarówno dla strony kościelnej, jak i społeczności Osiedla, rozmowy 
w tej kwestii zostały zapoczątkowane.

„Przecież tu wszystko było legalnie. Ale potem jak to przyjechali 
zamknąć, to mówili, że to grozi zawaleniem. Jak to mogło grozić 

64 Ibidem.
65 Cyt. za: ibidem, s. 34.
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zawaleniem, jak to wszystko było legalnie robione, jak należy? Nic 
nie było zaniedbane” – wspomina Gertruda Szotek. „Rozstrzygnęło 
się to wszystko, jak przyszła ekspertyza z Gliwic, że to jest wszystko 
legalne. Fundamenta i wszystko zrobione, jak należy” – przywołuje 
w pamięci Krystian Szotek. Jego żona dodaje ze śmiechem: „Jak już 
widzieli, że nie mogą nic z tym zrobić, że nie wygrają, to zapropo-
nowali ten kościół z Jedłownika [...]”66.

Rozmowy odnośnie do przeniesienia świątyni trwały około pół-
tora roku. Władze komunistyczne postawiły warunek, że zgodzą się 
na przeniesienie kościoła jedynie wówczas, gdy zostanie zburzona 
kaplica67. Według urzędników państwowych był to wystarczająco 
duży kompromis. Kuria Biskupia natomiast twardo stała na stano-
wisku, że nie pozwoli na zniszczenie kaplicy. Zarówno duchowni, 
jak i mieszkańcy Osiedla „Przyjaźń” byli przekonani, że jeśli ulegną 
i doprowadzą do przejęcia budynku przez komunistów, ich starania 
o kościół spełzną na niczym, a władze pod banalnym pretekstem 
wycofają się z wcześniejszej obietnicy. Antoni Gatnar wspomina: 
„Tu przyjechoł potem biskup Bednorz i Ziętek, wojewoda. A tu 
już w tym czasie był ksiądz Jeziorski. Ksiądz Jeziorski chciał, żeby 
zezwolili kościół murowany, ale na to Ziętek mówi: »Nie mogę ze-
zwolić. O ile chcecie wziąć i przenieść kościół z Jedłownika«. A tam 
to już się rozlatywało! Bo tam tego żoden nie remontował, także 

66 Rozmowa z  Gertrudą i  Krystianem Szotkami (20.09.2010). Por. APB, 
ks. P. Ka  sza : Parafia św. Barbary i  św. Józefa..., s. 2. Por. APB, J. Zdziebło: 
Moje wspomnienia z czasu budowy..., s. 5. Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary 
i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 29; Por. R. Cebula : Z Jedłownika na Przy-
jaźń...., s. 14.
67 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach [dalej: AAKat]. Jastrzębie-Zdrój. 
Parafia NSPJ. Budowy, sygn. AL 00869 [b.p]. Pismo księży dekanatu jastrzęb-
skiego do Urzędu do spraw Wyznań w sprawie budowy nowych kościołów. Por. 
Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 33–34. 
List z dn. 29 czerwca 1972 r., wystosowany przez naczelnika Wydziału Urzędu 
do spraw Wyznań do Otylii Celejewskiej, jako odpowiedź na jej prośbę o budo-
wę kościoła na osiedlu „Przyjaźń”.
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tam to już było na rozleceniu”68. Także sam biskup Herbert Bednorz 
w kwietniu i sierpniu 1973 roku pisemnie prosił przewodniczącego 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, generała 
Jerzego Ziętka, o przeniesienie jedłownickiej świątyni do Jastrzębia-
Zdroju. Tłumaczył, iż świątynia „jest prastarym pomnikiem polskiej 
kultury, coraz bardziej chyli się ku upadkowi”69. Dodatkowo zadaje 
pytanie o to, „dlaczego skazuje się na ruinę zabytkowy kościół w Je-
dłowniku, gdy tymczasem przeniesiony na inne miejsce mógłby być 
uratowany, jako jeden z nielicznych pomników kultury ludowej na 
Górnym Śląsku”70.

Rezultatem negocjacji było przyjęcie w lutym 1974 roku przez 
władze warunków strony kościelnej. Orzeczono o pozostawieniu ka-
plicy do czasu przeniesienia oraz poświęcenia kościoła z Jedłownika. 
Następnie nielegalnie wzniesiony budynek miał być przebudowany 
na probostwo71. „Bo to było za Gierka. I jeszcze tam do niego de-
legacja z tego powodu jechała. No a oni żeby wyjść z twarzą, żeby 
tu tego nie rozebrać, a że tamten kościół był w rozsypce, to żeby go 
tu dać. A ktoś z Kurii Biskupiej z Katowic zaproponowoł, żeby ta 
kaplica przerobić na probostwo, no i oni rozmawiali. I w końcu po-
wiedzieli, że na takie coś się godzą itd. Państwo chciało wyjść z twa-
rzą, więc się zgodzili na legalne przeniesienie, ale jako na zabytek 
nie dali ani grosza. Ale niby skoro mieli podtrzymywać zabytki, to 
jeden zabytek został uratowany” – wspomina Krystian Szotek. Ger-
truda Szotek dodaje z oburzeniem: „Państwo do tego nie dołożyło 

68 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
69 AAKat., Jastrzębie-Zdrój. Parafia NSPJ. Budowy, sygn. AL 00869 [b.p.]. 
Pismo biskupa katowickiego ks. Herberta Bednorza do przewodniczącego Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach gen. J. Ziętka, z dn. 6 
sierpnia 1973 r.
70 AAKat., Jastrzębie-Zdrój. Parafia NSPJ. Budowy, sygn. AL 00869 [b.p.]. 
Pismo biskupa katowickiego ks. Herberta Bednorza do przewodniczącego Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach gen. J. Ziętka, z dn. 26 
kwietnia 1973 r.
71 Rozmowa z Józefem Zdziebłą (21.09.2010); APB, J. Zdziebło: Moje wspo-
mnienia z czasu budowy..., s. 5. Por. film Warto było...
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nic, a powinni. Takie zabytkowe sprawy, to powinno być chronione 
i powinni coś dać”72. 

Tymczasem rozpoczęły się oględziny jedłownickiej świątyni. 
Przeprowadzone w kwietniu i maju 1974 roku badania wykazały, 
że kościół był bardzo zniszczony. Prace przy przenoszeniu kościoła 
miały miejsce równolegle, zarówno w Jedłowniku, jak i na Osiedlu 
„Przyjaźń”. Dnia 8 lipca 1974 roku ks. bp Józef Kurpas poświęcił 
kamień węgielny oraz dokonał jego wmurowania pod budowę nowej 
świątyni73. „Przy budowie tego kościoła mieszkańcy niemożliwie 
brali udział! Bardzo dużo ludzi się angażowało. To wszystko już za 
darmo się robiło i za to pieniędzy nikt nie brał. I nawet ci, co samo-
chody ciężarowe mieli, to też mało co pieniądze brali, bo tam jednak 
musiał, bo jednak benzyna, ale też bardzo mało brali i raczej robili 
za darmo [...]. Potem tutaj górale przyszli, bo to taki drewniany 
kościół, a tu nie było takich ludzi, co by to umieli budować. Tu było 
chyba sześć tych chłopów – tych górali, ale i tak trzeba było ludzi, bo 
tu trzeba było bardzo dużo drzewa nowego. To drzewo trzeba było 
konserwować. Kupiono no nie wiem ile tysięcy litrów tego płynu do 
konserwacji, to ktoś to musiał robić. I to wszystko ci górale robili. 
[...] ci ludzie tak bezinteresownie przyjmowali tych górali do siebie. 
Bo ksiądz Jeziorski ogłosił, by ich chociaż wzięli na nocleg [...]. Ale 
grosza za to nie wzięli”74 – wspomina czas przenoszenia świątyni 
Antoni Gatnar. Również i tym razem trudno było zdobyć surow-
ce na budowę. Kosztami obciążeni byli wierni, ponieważ, jak już 
wcześniej zostało wspomniane, władze stwarzały pozory ratowania 
zabytku, lecz nie ufundowały nawet części prac. Podobnie jak przy 

72 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010). Por. film Warto 
było...
73 APN, Kronika parafialna. T. 2, s. 23. Por. APB, J. Zdziebło : Moje wspo-
mnienia z  czasu budowy..., s.  5. Por. Dzieje kościoła i  parafii św. Barbary i  św. 
Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 40– 41; Por. Jastrzębie Zdrój. Dzieje..., s. 152; Por. 
Jastrzębie Zdrój. Obrazy..., s. 42. 
74 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010). Por. T. Siemieniec: Perełka 
za kopalnią. „Dziennik Zachodni. Jastrzębie Zdrój” 2006, nr 12, s. 8; Por. Ja-
strzębie Zdrój. Dzieje..., s. 154.
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budowie kaplicy, także i podczas przenoszenia kościoła materiały 
budowlane dostarczali mieszkańcy „Przyjaźni”. Gatnar opowiada: 
„[...] jo potem już nie pracowoł i żech zaś potem kombinowoł, jeź-
dził w tym gieesie75, to żech se tam czasem tego cementu kajś łapnoł 
tona, dwie, bo chciołech to dalej robić. Potem przylecioł dom nie 
roz rano [ks. Jeziorski – M.W.], bo on zawsze wiedzioł, ze jo rano 
wyjeżdzom, po mszy zaroz przyleciał do mnie. »Antek« – prawi – »ni 
momy cementu... budowniczym by trza było ze dwie tony cemen-
tu...« Prawię mu: »Księże, jo mom dwie tony cementu. Zaroz go 
bydziecie mieć. Ino mógłby mi to przyjść ktoś pomóc załadować, 
bo dwie tony to je do mnie za dużo«. Prawi: »Zaroz leca!« I polecioł, 
potym dwóch chłopów przyszło, naładowali tona, bo to tam dwóch 
ton nie mogłech brać, bo tu jeszcze ta droga była tako niedobro. Po 
tonie zawiozłech im to. Mówi: »Tyś nas poratowoł!«�. Przywołuje 
on ze śmiechem również zdarzenie: „Tam jak pojechaliśmy do tego 
Jedłownika ten kościół rozbierać. Ksiądz Jeziorski pojechał wtedy 
z nami, ale on miał samochód – jeszcze wtedy syrenkę, to ten ksiądz 
z Jedłownika, Kaczmarek76 on się nazywał, to on mówi (bo to było 
na wiosnę, w marcu chyba jak my tam zajechaliśmy pierwszy roz to 
rozbierać): »Kiedy Ty w tym kościele będziesz pierszo mszo odpra-
wiał?« – mówi [ks. Jeziorski – M.W.]: »Na Barbórka«. Ale to jeszcze 
fundamentów nie było, ni, nie było nic. A on mówi na Barbórka! 
A ten proboszcz z tego Jedłownika mu mówi: »Rudolf, jak Ty na 
Barbórka odprawisz tam mszo, to ja ci dam 50 tysięcy« [śmiech]. 
Wierzy Pani, że on odprawił ta mszo na Barbórka? Zrobił ten ko-
ściół i na Barbórka w niecały rok czasu była pierszo msza. Ale on był 
jeszcze w surowym stanie, ale została mszo odprawiono i już potem 
tam się msze odprawiało. Tam się jeszcze robiło... ale zrobił! I  jo 
się tego naszego księdza Jeziorskiego kiedyś pytom [śmiech]: »I co, 

75 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – potocznie nazywana GS. 
Były to spółdzielcze przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, usługami oraz 
handlem. Tworzono je w większości gmin wiejskich w okresie PRL.
76 Błąd popełniony przez rozmówcę. Ksiądz z parafii w Jedłowniku nazywał się 
Ewald Kasperczyk; Por. APB, Dzieje Kościoła i parafii w Jedłowniku..., s. 29.
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dał ten ksiądz z Jedłownika te 50 tysięcy?«. Prawi: »Bez słowa mi 
przywiózł. Nie musiołech mu nawet mówić. Zaprosiłech go na ta 
mszo, przijechoł i 50 tysięcy przywiózł. Mam pieniądze, będziemy 
dalej robić«. Ale potym my jeszcze robili, ale już się dało użytkować 
kościół. Jeszcze sufitu nie było, bo ten sufit dopiero robiliśmy. Ale 
był dach, ni, że szło msze odprawiać”77. Dnia 3 grudnia 1974 roku 
o godzinie 17.00, w przededniu święta św. Barbary, ks. bp ordy-
nariusz Herbert Bednorz dokonał uroczystego poświęcenia prze-
niesionego kościoła78. Świątynia otrzymała dwóch patronów: św. 
Józefa, który czuwał nad budową i funkcjonowaniem zbudowanej 
nielegalnie kaplicy, oraz św. Barbarę, która do tej pory patronowała 
zabytkowi w Jedłowniku. Święta, jako patronka górników, stanowiła 
także symbol ich trudu i zaangażowania w zorganizowanie miejsca 
kultu dla rozwoju życia duchowego – tym bardziej że powstało ono 
na górniczym osiedlu, tuż przy kopalni „Jastrzębie”.

Radość wiernych, zamieszkujących „Przyjaźń”, nie znała granic. 
Sprzeczne emocje natomiast budziły się w parafianach, którzy do 
tej pory przynależeli do przenoszonej zabytkowej świątyni. Gertruda 
Szotek pamięta tamten czas: „[...] ci ludzie z Jedłownika jedni się 
zgodzili na przeniesienie, a jedni nie. Ludzie płakali za tym kościo-
łem, bo tam byli ochrzczeni, komunie, śluby mieli, pogrzeby, ale oni 
mieli tam wybudowany murowany, duży kościół. Ale to było też tak, 
że jedni płakali, ale zrozumieli, że tu nie ma na osiedlu kościoła, że 
bydzie potrzebny innym ludziom, »bo my momy dwa«. Tylko bardzo 

77 Rozmowa z Antonim Gatnarem (22.09.2010).
78 APN, Kronika parafialna. T. 2, s. 27. Zawarto tu również informacje, że uro-
czystość poświęcenia odbyła się „przy dość słabej frekwencji księży”. Natomiast 
ks. proboszcz Czesław Szaforz cytuje list biskupa, z dn. 7 grudnia 1974 r., w któ-
rym pisze: „Po poświęceniu kościoła odprawiłem uroczystą Mszę św. pontyfi-
kalną przy licznym udziale duchowieństwa i bardzo tłumnym udziale wiernych. 
Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju..., s. 42; 
Por. APB, J. Zdziebło: Moje wspomnienia z czasu budowy..., s. 5; Por. Katalog 
Archidiecezji Katowickiej 2005. Cz. 2: Dekanaty i  parafie. Oprac. ks. J. Paw-
l iczek . Katowice 2005, s. 173–174; Por. R. Cebula : Z Jedłownika na Przy-
jaźń...., s. 15.
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im go było szkoda, bo tyle lat tam był”79. Na jednym ze współcze-
snych forów internetowych wypowiada się młoda osoba, o nicku 
„Marzena”, mieszkanka Jedłownika: „Kto by nie chciał z mieszkań-
ców Jedłownika, by powrócił – nie ma takiej osoby. Każdy z senty-
mentem wspomina kościółek, a beton, jaki pozostał, tylko ściska za 
serce. Z jaką ofiarnością ludzi dobrej woli spotkaliśmy się za czasów 
ks. proboszcza Ringa, który kościółek uratował od zniszczenia i tak 
ukochał sobie to miejsce na ziemi, że na jego własne życzenie został 
pochowany przy drewnianym kościółku. [...] Jednak nie ma takiej 
opcji, byśmy go odzyskali, a to z powodów podarowania go przez 
ówczesnego proboszcza Kasperczyka mieszkańcom Jastrzębia. Trochę 
mnie te czasy interesują i gdy rozmawiałam z osobami doskonale 
pamiętającymi ten okres, ze wzruszeniem wspominają rozbiór ko-
ściółka, ponoć bez aprobaty parafian z Jedłownika, którzy do dziś 
nie pogodzili się, że kościółek stoi w Jastrzębiu. Jednak ówczesny 
stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, tu na miejscu ponoć 
nie bylibyśmy w stanie doprowadzić go do świetności i utrzymywać 
dwóch świątyń. Wiele by o tym pisać, ale lepiej tylko powzdychać, 
zadumać, pomyśleć i posłuchać, o czym szumi stary dąb na starym 
jedłownickim cmentarzu... [...]. Ja tego kościółka w Jedłowniku 
nie pamiętam wcale, a za każdym razem od małego dzieciaka, gdy 
wchodzę na stary cmentarz, czuję pustkę. Jedynie groby dawnych 
proboszczów przypominają historię tego miejsca. No ale teraz już 
po fakcie, więc może jedynie jakaś kaplica, bo nawet wielu młodych 
kochających Jedłownik nie może patrzeć na ten beton...”80.

 Zgodnie z planami, budynek, pełniący dotąd funkcję kaplicy, 
został przebudowany na probostwo. Gertruda Szotek wspomina 
ze śmiechem: „[...] potem jeszcze, co ciekawe, bo tak sprawdzali te 
fundamenta [władze komunistyczne, przy próbie zamknięcia kapli-
cy – M.W.] i potem dopiero można było dobudować piętro. Nagle 

79 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
80 http://vladislavia.mojeforum.net [dostęp 1.05.2011 r.]
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się dało, przedtem to niby zawaleniem groziło. A potem zbudowali 
piętro i nie groziło zawaleniem”81.

Ksiądz Józef Kurpas, wikariusz generalny, w imieniu kurii bi-
skupiej, 2 grudnia 1975 roku, wystosował pismo do Wydziału do 
spraw Wyznań, w którym poinformował o zamiarze erygowania 
przez władze kościelne samodzielnej parafii przy kościele św. Barbary 
i św. Józefa. W odpowiedzi kuria otrzymała pismo, w którym władze 
potwierdzały, że nie zgłaszają zastrzeżeń przeciwko temu czynowi. 
Zatem 31 stycznia 1976 roku ks. bp Herbert Bednorz wydał dekret, 
którym odłączał nową, samodzielną jednostkę kościelną od parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdroju. Dokument wszedł w ży-
cie 1 lutego 1976 roku82. Od tej pory rozwój życia religijnego mógł 
być już swobodny. Nikt nie musiał się więcej lękać, że niebawem 
władze wydadzą nakaz zniszczenia obiektu sakralnego, na którego 
istnienie w tym miejscu tym razem same wyraziły zgodę. Zofia Szo-
tek niestety nie mogła się długo cieszyć świątynią. Zmarła w 1975 
roku. Chorowała na nerwicę serca, na którą zapadła w wyniku prze-
żywanego stresu i poczucia winy.

Losy zabytkowego kościoła mają wiele cech wspólnych z historią 
życia społeczności Jastrzębia-Zdroju, a także Osiedla „Przyjaźń”. 
Wiele osób przybyło tu w poszukiwaniu pracy, mieszkania bądź po 
prostu lepszego życia na Śląsku, określanego w ówczesnej propa-

81 Rozmowa z Gertrudą i Krystianem Szotkami (20.09.2010).
82 AAKat., Jastrzębie-Zdrój. Parafia NSPJ. Ogólne, sygn. AL 00871, s. 362. Pi-
smo ks. Józefa Kurpasa, wikariusza generalnego do Wydziału do spraw Wyznań 
z 2 grudnia 1975 r., w którym informuje o zamiarze erygowania parafii przy ko-
ściele św. Barbary i św. Józefa. Por. Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa 
w Jastrzębiu Zdroju..., s. 43. Autor cytuje decyzję Wydziału do spraw Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 30 grudnia 1975 r., podpisaną przez 
zastępcę dyrektora Wydziału – mgr. Janusza Piotrowskiego. AAKat., Jastrzębie-
Zdrój. Parafia NSPJ. Ogólne, sygn. AL 00871, s. 363. Dekret ks. bp Herberta 
Bednorza, którym eryguje samodzielną parafię. Por. Jastrzębie Zdrój. Dzieje..., 
s. 154; Por. Katalog..., s. 174; Por. T. Sie mieniec: Perełka za kopalnią..., s. 8. 
Autor podaje błędne imię i  nazwisko biskupa katowickiego, zamiast Herbert 
Bednorz – Hubert Bednarz.
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gandzie partyjnej – krainą dobrobytu. Znaczna część pozostawiała 
w swych rodzinnych stronach domy, przyjaciół, szkoły, ważne miej-
sca spotkań. W poczuciu wyobcowania przybyli do nowego miejsca 
zamieszkania. „Podobnie było z kościółkiem św. Barbary – takim 
samym emigrantem jak ci, którzy teraz w jego wnętrzu się modlą”83. 
Zbudowana w sposób charakterystyczny dla śląskiej wsi świątynia 
stanęła w sąsiedztwie kopalni, w pobliżu blokowiska. Jednak naj-
ważniejszym, oprócz podobnego losu, spoiwem łączącym zarówno 
społeczność Osiedla, jak i drewniany zabytkowy kościółek, jest Bóg. 
To właśnie wiara pozwoliła osiągnąć cel, który wydawał się z pozoru 
niemożliwy do realizacji. Świątynia pod wezwaniem św. Barbary i św. 
Józefa stała się pomnikiem ludzkiej wytrwałości.

Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że powstawanie 
parafii pw. św. Barbary i  św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju stanowi 
doskonały przykład nastrojów społecznych, panujących w okresie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Władze partyjne, dążące przez 
lata do rozwoju gospodarki i industrializacji kraju, pomijały podsta-
wowe potrzeby polskiego społeczeństwa w większości robotniczego 
i pracującego w ciężkich warunkach, często otrzymującego niewy-
starczające wynagrodzenie. Podobnie rzecz wyglądała w typowo 
socjalistycznym mieście, jakim niewątpliwie jest Jastrzębie-Zdrój 
– wznoszonym naprędce, w wielkim pośpiechu, z niedostatecznym 
zapleczem mieszkalnym i sanitarnym, wraz z jednoczesnym stałym 
napływem ludności ze wszystkich części kraju. Socjaliści, w planach 
budowy miasta, umyślnie nie przewidywali wygospodarowania ob-
szarów, które mogły by w późniejszym czasie stanowić dogodne 
miejsce na lokalizację obiektów sakralnych. Takie działania postawiły 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w sytuacji właściwie bez wyjścia. 
Musieli samodzielnie, a co za tym idzie – wbrew władzy, zapewnić 
i zorganizować dla siebie miejsce, pozwalające na kult Boga i odpra-
wianie praktyk religijnych. Ponieważ wszelkie legalne próby skłonie-
nia partii i jej czołowych działaczy do wyrażenia zgody na budowę 
kościoła spotykały się za każdym razem z odpowiedzią odmowną 

83 J. Mrożk iewicz: Kościółek emigrant. „Jastrząb” 2001, nr 27, s. 6.
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bądź zostały zignorowane, mieszkańcy jednego z górniczych osie-
dli postanowili w tej sytuacji, mimo ryzyka i wszelkich związanych 
z tym konsekwencji, podjąć nielegalne wobec ówczesnego prawa 
kroki, które zapewnią im rozwój duchowy i religijny. 

Na zakończenie warto dodać, że podczas jednego z zebrań, odby-
wającego się w jednocześnie przy kopalni „Jastrzębie”, przytoczono 
dane, według których Osiedle zamieszkiwane było wówczas przez 
1500 członków partyjnych, 70 osób zasilających szeregi ORMO oraz 
7 należących do MO. Wskazywało to na niesamowite zjawisko: przy 
takiej grupie obywateli powiązanych z władzami socjalistycznymi 
zadziwiające jest, że sprawa nie została ujawniona i zniszczona już 
w zarodku. 

Powstanie wspólnoty związanej z tematem niniejszego artykułu 
jest rzeczą charakterystyczną dla epoki. Z pozoru lokalna sprawa, 
stanowi integralną część analogicznych wydarzeń nie tylko w mie-
ście czy województwie, ale również w całym kraju. Zwrócić trzeba 
uwagę na siłę ludzkiej wspólnoty i oddania jednemu celowi. Odwa-
ga oraz wytrwałość, mimo prześladowania i presji władz, sprzyjały 
powstawaniu nierozerwalnych więzi międzyludzkich. Moim celem 
było przedstawienie walki obywateli socjalistycznej Polski o jedno 
z podstawowych praw człowieka, jakim jest wolność wyznania i kul-
tu. W tej rzeczywistości bardzo dobrze widać, jak wyglądały realia 
socjalizmu. Na tle sytuacji społeczeństwa jednego z  jastrzębskich 
osiedli jasno rysuje się położenie ludności w całej Polsce oraz me-
chanizmy funkcjonowania komunistycznego systemu, a co za tym 
idzie – kształt stosunków: obywatele – państwo – Kościół. 

Znamienną rzecz, charakterystyczną dla ówczesnej sytuacji 
w mieście oraz roli, jaką odegrało zjednoczenie mieszkańców gór-
niczego osiedla wobec jednego celu, doskonale oddają słowa Józefa 
Zdziebły: „[...] na placu budowy nikt nie pytał, kto jest Ślązak, 
Rzeszowianin, Kielecczanin czy ktoś inny. Wszyscy byli jedno”.










