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BuDoWNICTWo DrEWNIANE W JAWorzNIE
B A r T ł o M I E J   C I E S z y ń S K I

 Wiejski budynek mieszkalny i towarzyszące mu obiek-
ty gospodarcze to  zagroda.
 Jak utrzymuje większość znawców architektury 
drewnianej, typy i kształt powstających od najdawniejszych 
czasów na terenach Polski zagród uzależnione były od wielu 
czynników. Wśród najważniejszych podawane są: system  
osadniczy, względy ekonomiczne, a nade wszystko warunki 
geograficzne.
    o sposobach budowy i kształtach najstarszych zagród 
drewnianych możemy się dowiedzieć wyłącznie z  badań ar-
cheologicznych albowiem pierwsze pisemne informacje na ten 
temat zaczynają się pojawiać dopiero w XVI wieku. To wtedy 
ukazały się liczne rejestry podatkowe, spisy inwentarzy i opi-
sy dóbr. Dwa stulecia później do wymienionych materiałów 
zaczęto dołączać szkice i plany wiosek, mapy katastralne.
 Najwięcej materiałów opisowych  powstało w XIX 
wieku podczas planowych akcji uwłaszczania chłopów i likwi-
dacji folwarków.

                           *                       *                      *

 Drewno jako materiał budowlany dominowało przez 
długi czas nie tylko w budownictwie mieszkaniowym i gos-
podarczym, ale także przemysłowym na terenach dzisiejszego 
Jaworzna. Tak było aż do wielkich pożarów w ostatnim 
ćwierćwieczu XIX wieku1 i w pierwszych latach XX, które zde-
cydowanie wpłynęły na odejście od stosowania materiałów 
łatwopalnych. Mimo to, aż do lat obecnych stare obiekty 
drewniane ciągle są obecne w architekturze miasta - najczęściej 
zamaskowane tynkami, okładzinami z tworzyw sztucznych  
i ukryte w głębi ogrodów i podwórek.
 Dotychczas wydane opracowania monografic-
zne dotyczące Jaworzna i najbliższych – dziś wchodzących  
w skład miasta – miejscowości na ogół milczą na temat zabu-
dowy drewnianej. Nawet rozdziały poświęcone architekturze 
zdawkowo traktują jej istnienie. opisy pojedynczych obiek-
tów można odnaleźć w literaturze fachowej, jednak trudno 
o takowe w odniesieniu do zabudowy całej miejscowości czy 
chociażby tylko wybranych kwartałów bądź ulic. 
 Najwcześniejsze zapisy charakteryzujące drewniane 
obiekty budowlane, z oczywistych względów zawężone do 
granic plebanii, znajdujemy w protokołach z lustracji bisk-
upich2. Są skąpe i fragmentaryczne, ale i tak dokładniejsze  
od świeckich, które na przykład są zamieszczone w materiałach 
z lustracji starostwa będzińskiego dokonanej w 1789 roku 
przez lustratorów królewskich3. Dotyczą wyłącznie własności 
królewskich, a więc wsi: Szczakowa, Ciężkowice, Długoszyn  
(w części) i Dąbrowy.
 Wszystkie te informacje wydają się potwierdzać fakt, 
iż najwcześniejsze, na ogół pojedyncze i samotnicze zagrody  
na naszych terenach były rozrzucone dość bezładnie w okolicy. 
To efekt osadnictwa na prawie polskim. Można przypuszczać, 
że jego śladem w latach późniejszych okażą się zabudowania 
folwarczne, zarówno te należące do probostwa jak i te dworskie. 
Dopiero z czasem, wraz ze wzrostem ludności i nieuniknionymi 
w związku z tym podziałami gruntów, wykształcać się zaczęły 
okolnice4  i ulicówki.
 Pewne wyobrażenie o zabudowie drewnianej na 
naszych terenach, odnoszące się jednak wyłącznie do ostatnich 
dwustu lat, przynosi uważna analiza  map katastralnych5, jak 

Fot.1. Zespół budynków drewnianych krytych słomą we wsi 
Szczakowa. Na obiekcie z prawej strony widać charakterystyczne dla 

okolic Jaworzna krycie kiczkami ( w gwarze miejscowej – kicokami) czyli 
snopeczkami wiązanymi knowiem w dół.( Foto: H. Senn).

Fot.2. Zawęgłowanie „na obłap” na istniejącym do dziś obiekcie w 
śródmieściu Jaworzna.  Doskonale widoczne kołkowanie. 

(Foto: I. Brandys).
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również fotografii autorstwa Hermanna Senna6. Te ostatnie 
dotyczą, co prawda wyłącznie Góry Piasku, Dobrej i Ciężkowic, 
ale nie ma powodu domniemywania odmienności rodzajowej 
drewnianych obiektów budowlanych w pozostałych (dziś) 
dzielnicach miasta.
 Na fotografiach Senna brak datowania ale przypusz-
czam, że większość z nich wykonana została w pierwszych la-
tach po przybyciu do Pieczysk, czyli jeszcze w XIX wieku.
 Widać na nich zarówno zabudowania nadwątlone 
przez czas, jak i nieco młodsze. oceniając wiek obiektów gos-
podarczych tylko po stanie słomianych strzech7 można przyjąć, 
że powstały w latach 1860-70. Jednak bez obawy popełnienia 
błędu datowanie to przesunąć należy do pierwszej połowy 
XIX wieku, bowiem poszycia dachów bywały zwyczajowo  
po zużyciu wymieniane w całości bądź sukcesywnie uzupełniane 
w partiach najbardziej uszkodzonych (fot.1).
 zatem zasadnym będzie wniosek, że sfotografowane 
przez szwajcarskiego autora obiekty są typowe dla tamtego 

czasu. Widoczne na zdjęciach drewniane zabudowania mają 
wieńcową konstrukcję ścian. Budynki gospodarcze, wzno-
szone z lichego materiału – bali o niewielkiej średnicy, wiązano 
metodą na prostą nakładkę, zabezpieczając końce dodatko-
wo drewnianymi kołkami (fot.2) zwanymi tyblami8 obiekty 
mieszkalne wykonywano na ogół z grubizny, wykorzystując  



Fot.3. Typowe zawęgłowanie „na rybi ogon” z „ostatkami”. 
Istniejący budynek na Górze Piasku.  (Foto: autor).

Fot. 4.  Zawęgłowanie na „rybi ogon” bez „ostatków”, widoczne także 
resztki słomy mocowanej dla podtrzymania glinianego tynku. 

Rozbierany obiekt w śródmieściu Jaworzna, 
    (Foto: I. Brandys).

Fot. 5. Słomiane warkocze uszczelniające drzwi do pomieszczeń 
gospodarczych. Byczyna. (Foto: I. Brandys).

Fot. 6. Chata z widocznymi resztkami ogaty i żerdziami do jej pod-
trzymania (wraz ze zbliżającą się wiosną ogata bywała zużywana do 

różnych celów, w zależności z jakiego materiału 
    została wykonana). Góra Piasku. (Foto: H. Senn).
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przy zawęgłowaniu sposób łączenia „na rybi ogon” (fot.3). 
Przeważnie pozostawiano 15-30 centymetrowe „ostatki”, 

ale rezygnowanie z nich też nie należało do rzadkości (fot.4). 
Szczeliny między bierwionami wypełniane były wrzosem, 

suszonymi kłączami perzu lub słomą, które ścinano równo  
z licem ścian i zasmarowywano gliną. z zewnątrz, ściany prze-
ważnie malowano wapnem na biało, powtarzając zabieg - jeśli 
tylko była taka możliwość – przynajmniej raz w roku, na wio-
snę. Na okres zimowy stosowano dodatkowe uszczelnienia przy 

drzwiach i oknach wykonane z plecionych warkoczy słomianych  
(fot. 5). Dolne partie ścian ocieplano (ogacano) z zewnątrz 
zbitą warstwą chrustu, ściółki, słomy o grubości od kilkunastu  
do kilkudziesięciu centymetrów. Wysokość ogaty bywała różna, 
czasem sięgała nawet strzechy. Aby nie odpadała dociskano ją 
pionowo mocowanymi żerdziami (fot. 6)9.  Strop był na ogół 

jednorodny. Składał się z belek opartych na ścianach zewnętrz-
nych i pułapu z grubych desek również opartych końcami  
na zrębie. Na belce środkowej, a właściwie na jej wyeksponowa-
nym fragmencie zwanym dzwonem umieszczano datę wznie-
sienia budynku, nazwisko i imiona małżonków gospodarzy, 
bądź inwokację do Boga – wszystko to po obu stronach mniej 
lub bardziej zarysowanej rozety. Bardzo rzadko i tylko przy roz-



Fot.9. Odrzwia formowane w łuk i drzwi sponowe 
w istniejącym budynku w Ciężkowicach. (Foto: I. Brandys).

Fot.7. Przykład dodatkowego podparcia belek stropowych. 
Istniejący obiekt na Górze Piasku. (Foto: I. Brandys).

Fot. 8. Na pierwszym planie widoczna typowa chata 
jednoizbowa z przybudówką pod wspólnym dachem. Góra Piasku.  

(Foto: H. Senn). 

Fot.10. Młyn wodny z częścią mieszkalną. 
Widoczne odrzwia formowane w łuk. Dobra.

    (Foto: H. Senn).
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piętości powyżej trzech metrów stosowano sosręb10 jako trze-
ci punkt podparcia. Jeśli ściana, na której wspierały się belki 

stropowe nie gwarantowała dostatecznej wytrzymałości (fot.7) 
stosowano dodatkowe zabezpieczenie w postaci zewnętrznych  
podpór11. Często od strony strychu kładziono drugą warstwę 
desek gorszych jakościowo i używanych wcześniej do innych 
celów. Całość przykrywano cienką warstwą glinianej polepy, co 
według przekonań chronić miało przed zaprószeniem ognia, 

ale pozwalało też na gospodarcze wykorzystanie poddasza. 
Normą było zakładanie ścian na planie prostokąta, ale liczne 
są także przypadki założeń na planie kwadratu (fot.8). Domo-
stwa wznoszone na planie kwadratu mieściły zazwyczaj tylko 
jedną izbę do której wchodziło się wprost  z podwórka, czasem 
miały jeszcze sionkę „wykrojoną” z izby. Te, zbudowane na pla-
nie prostokąta, mieściły izbę i komorę oddzielone sienią lub 

dwie izby położone po przeciwnych stronach sieni.  Najstarsze 
zabudowania miały drzwi sponowe12 zawieszane przy pomocy 
pasowych zawiasów (wcześniej na wrzeciądzach) w odrzwiach 
uformowanych dzięki ozdobnemu  mieczowaniu w łuk (fot.9). 
Takie drzwi zamykano najczęściej za pomocą drewnianych 
(rzadziej żelaznych) zasuw uruchamianych dzięki zastosowaniu 
szczególnego rodzaju „kluczy” formowanych metodą kowalską 
z metalowych prętów. z czasem zasuwy wyparte zostały przez 
zamki skrzynkowe z klamkami. Nowszym typem drzwi stały 
się, licznie jeszcze dziś występujące w okolicy, tzw. drzwi szalow-

ane13 osadzane w futrynach prostokątnych między podwójnym 
ocapem14 - posiadające wąziutkie okienka o wysokości kilku-
nastu centymetrów (fot.10). W niewielkich budynkach gos-
podarczych stosowano często półdrzwiczki zamykające dolną 
połowę otworu drzwiowego. Półdrzwiczki stanowiły skuteczną 
barierę dla drobnego inwentarza w gospodarstwie. Cechą 
charakterystyczną dziewiętnastowiecznych i późniejszych nieco 
domów była niewielka ilość małych otworów okiennych. 



Fot. 12. Chaty ze wspólną ścianą szczytową i dachem dwuspadowym. Widoczne: wymiana  strzechy na papę oraz typowy 
dla okolicy płot drewniany. Wieś Szczakowa. (Foto: H. Senn).

Fot. 11. Zabudowania we wsi Szczakowa. Widoczne dachy czterospadowe kryte strzechami  słomianymi w różnym stanie zużycia. 
(Foto: H. Senn).
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 Na jedną izbę przypadało przeważnie jedno okno, ale 
bywały i dwa – po jednym w ścianie frontowej i szczytowej. 
Stosowano dwa wzory okien: pierwszy – o dwu skrzydłach 
podzielonych na dwa do czterech pól każde i drugi o czterech 
identycznych skrzydłach. Wiek XX przyniósł nowy typ okien – 
o trzech skrzydłach szklonych pojedynczymi taflami szyb. 
 W rejonie Jaworzna nie praktykowano zwyczaju 
opierania narożników przyciesi15 na wysokich kamieniach,  
co powszechnie stosowane jest w budownictwie podhalańskim,  
a sadowiono jej bierwiona wprost na wyrównanym podłożu. 
Płaskie kamienie podkładano pod przycieś na całej długości 

celem zapewnienia izolacji. rozwiązanie takie pozwalało bez 
zbędnych zabiegów i nakładów wyłożyć dno domowego wnę-
trza znacznie grubszą niż na stropie warstwą polepy. Podłogi 
drewniane zaczęto wprowadzać stosunkowo późno (wówczas 
też przyjął się zwyczaj osadzania przyciesi na podmurówce) i 
jeszcze po drugiej wojnie światowej bez trudu znaleźć można 
było obiekty jej pozbawione. Sadowienie drewnianej konstrukcji 
na ziemi niosło za sobą inną jeszcze konsekwencję – rezygnację  
z piwnic pod budynkiem. W Jaworznie i okolicy piwnice kopano 
pierwotnie w pewnej odległości od zabudowań mieszkalnych, 
czasem wznoszono nad nimi obiekty gospodarcze. zwyczaj lo-



Fot. 13. Typowa dla okolicy zagroda z zabudowaniami krytymi gontem. Wieś Szczakowa.
      (Foto: H. Senn).

Fot. 14. Przykład ozdobnie szalowanej deskami ściany szczytowej. Ciężkowice. (Foto: I. Brandys).
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kowania piwniczek pod mieszkaniem był prostą konsekwencją 
niedostatku miejsc zdatnych pod zabudowę w centrach osad.  
Większość sfotografowanych przez Senna zabudowań posiada 
dachy czterospadowe (fot. 11) bądź naczółkowe. Widać także 
dachy dwuspadowe (fot. 12) i tzw. przystrzeszki na wysokości 
oczepu na ścianach szczytowych. zabudowania gospodarcze 

i chaty z jedną izbą mieszkalną16 
należące w przeważającej więk-

szości do biedoty, pokryte 
są strzechą sło-

m i a n ą , 

zaś chaty większe, na ogół zasobniejszych właścicieli, gontem 
(fot. 13). Na zdjęciach udaje się bez trudu wypatrzyć podręcz-
nikowe niemal rozwiązania zabezpieczania przykalenicowych 
i przykrawędziowych połaci dachowych. Jest uwidoczniony 
przykład zastąpienia pierwszego i ostatniego szaru17  słomy 
gontem, jest przykład osłonięcia kalenicy dodatkową warstwą 
poszycia ze słomy, jest i dach kryty dranicami18. 
 Na przełomie XIX i XX wieku licznie pojawiają się  
w Jaworznie, Szczakowej i Dąbrowie Narodowej zabudowania 
(dotyczy to także kolonii robotniczych miejscowych kopalń i fa-
bryk) wznoszone z drewna pochodzącego z rozbiórki obiektów 
przemysłowych, głównie podkładów kolejowych po likwidacji 
licznych wcześniej linii kolei wąskotorowych. Krótkie z reguły 

bierwiona sztukowano łącząc na zwykłą zakładkę 
i kołkując, często także wzmacnia-

jąc łączenia stalowymi 
klamrami. 



Fot. 15. Przykład drewnianego ganku u wejścia do chaty. Ciężkowice. 
(Foto: I. Brandys).

Fot.  16. Obiekty powierzchniowe kopalni węgla „Jan Kanty”. Fotografia barwnego rysunku autorstwa 
F. Kramarza, wykonanego w latach okupacji. (Foto: I. Brandys).
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Czasem przedłużano ściany wykorzystując na odcinkach mię-
dzywęgłowych metodę sumikowo - łątkową. Ściany budowane 
z materiału noszącego aż nadto widoczne ślady wielokrotnego  
i różnorakiego wykorzystania wyglądały wyjątkowo nieeste-
tycznie, koniecznym zatem było ich tynkowanie bądź szalowa-
nie deskami (fot. 14).
 Prawdopodobnie również licznie powstające w tym 
czasie towarzystwa asekuracyjne wywierały naciski wymusza-
jące zabezpieczanie łatwopalnych obiektów przed pożarami. 
Dla podtrzymania warstwy tynku pokrywano wpierw ściany 
luźną warstwą trzciny (czasem zaledwie słomy!) lub drewnia-
nych prętów bądź listew. Niektóre z istniejących jeszcze tyn-
ków wykonane są z gliny.
 Początek XX wieku przynosi na nasze tereny nowe 
materiały do krycia dachów: papę, a nieco później dachów-
kę cementową. Papą zastępowano masowo stare pokrycia ze 
słomy. Pokryć gontowych nie zdejmowano jeśli drewno było  
w dobrym stanie, ale wykorzystywano jako podbitkę pod papę. 
Aby łatwiej było ją mocować, przybijano między kalenicą  
a krawędzią dachu listwy w równych, nieco mniejszych niż 
szerokość rolki odstępach. Dzięki temu brzegi pasma papy 
wzniesione były kilka centymetrów nad poziomem podbitki. 
Wiele z tych dachów dotrwało do naszych czasów. W latach 
międzywojennych nadszedł czas poprawiania estetyki istnieją-
cych już obiektów – drewnianych i murowanych. Wówczas też 
powstały liczne drewniane werandy i ganki, wpierw wykwint-
ne przy domostwach wyższych urzędników, potem skromniej-
sze u przeciętnych mieszkańców (fot. 15).
 Intensyfikacja wydobycia węgla w drugiej połowie,  
a szczególnie pod koniec XIX wieku zaowocowała  pojawie-
niem się licznych przemysłowych obiektów drewnianych. 
 z drewna wznoszono wieże wyciągowe nad szybami 
wydobywczymi i sortownie węgla. Wysokie na kilka do kilku-
nastu metrów reprezentowały stosunkowo proste rozwiąza-
nia.  Były to szkieletowo – ramowe konstrukcje ciszone według 

potrzeb ze wszystkich stron pionowymi bądź poziomymi de-
skowaniami i nakryte nieskomplikowanymi, dwuspadowy-
mi dachami. Kalenice tych dachów prawie zawsze wieńczyły 
ozdobne pazdury19, z których przynajmniej jeden wzbogacony 
był dwoma skrzyżowanymi młotkami – symbolem górniczym. 



Tragiczny pożar tak wykonanych obiektów na kopalni „Fryderyk – Au-
gust” w roku 1902 przesądził o zaniechaniu na wiele lat stosowania 
drewna w tego typu budowlach. W 1920 roku, w wolnej już Pol-
sce, powrócono do porzuconej technologii. zdecydowały względy 
ekonomiczne. Powstająca wówczas nowa, przeznaczona do 
eksploatacji płytkich pokładów przez okres dwudziestu lat, 
kopalnia „Jan Kanty” miała kosztować jak najmniej, zatem 
naziemne budowle wykonano z taniego, pochodzącego z la-
sów własnych gwarectwa, drewna (fot. 16). 
  Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się w Ja-
worznie parterowe i jednopiętrowe budynki mieszkalne o nie-
znanej tu wcześniej szkieletowej konstrukcji ścian wypełnio-
nej cegłą, a znacznie częściej mieszaniną żużlowo-wapienną. 
Domy takie zbudowały dla swych pracowników: wspomnia-
na kopalnia „Jan Kanty” i fabryka „Azot” (kolonia „Lonty”). 
Więszość tych obiektów wyburzono w latach siedemdziesią-
tych, niektóre nawet nieco wcześniej, albowiem remontowa-
nie pozbawionych nowoczesnych instalacji wewnętrznych bu-
dynków straciło ekonomiczne uzasadnienie.
 W tychże latach zniknęły również z krajobrazu mia-
sta nieliczne drewniane mosty towarzyszące kopalnianym 
kolejom wąskotorowym i leśne wieże obserwacyjne (fot. 17). 
ostatnim zlikwidowanym mostem był obiekt wzniesiony nad 
Wąwolnicą  dla toru łączącego kamieniołom na rudnej Górze 
z „kolejką przemszową” (fot. 18).
 Szczególnymi budowlami z drewna, powsta-
łymi głównie w latach okupacji hitlerowskiej i tuż po 
zakończeniu II wojny światowej, były liczne baraki 
mieszkalne - tanie, prymitywne, wznoszone często z wie-
lowarstwowych, przygotowanych wcześniej elementów. 

Fot.. 17. Rysunek techniczny projektowanej leśnej wieży obserwacyjnej 
dla leśnictwa Podłęże. Wykonany w latach międzywojennych obiekt 

dotrwał do lat siedemdziesiątych XX wieku.

18. Rysunek ołówkiem fragmentu mostu nad Wąwolnicą wyko-
nany przez B. Cieszyńskiego. 

9

Większość, zgodnie z wcześniejszym założeniem, nie 
przetrwała kilkunastu lat, choć w międzyczasie wie-
lokrotnie zmieniano ich przeznaczenie, modernizując 
i dostosowując wnętrza do nowych celów. Bywały też 
rozbierane i przenoszone do innych miejsc. W tego typu 
obiektach urządzano liczne hotele pracownicze, loko-
wano powstające szkoły ponadpodstawowe i przedszko-
la, osiedlano zmuszanych do rezygnacji z wędrownego trybu 
życia romów (fot.19).
 ostatnim w Jaworznie etapem budownictwa drew-
nianego na większą skalę było wzniesienie dwu kolonii zło-
żonych z identycznych domków mieszkalnych. zbudowano 



Fot. 19.  Nieistniejąca kolonia baraków przy Zakładach Chemicznych „Azot”. Autor fotografii  nieznany.

 

Fot. 20. Dwa profile projektowe „fińskiego domku”.
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je w latach 1945-1949 ze sprowadzonych z Finlandii goto-
wych elementów. Stąd ich nazwa – „fińskie domki”(fot.20). 
Jedna kolonia stanęła w pobliżu ówczesnej kopalni „Bierut”  
(wcześniej i później - „J. Piłsudski”), druga obok kopalni „Ko-

muna Paryska” („Jan Kanty”). obie kolonie  mieściły łącznie 
800 izb mieszkalnych. Większość owych domków istnieje i jest 
zamieszkała do dziś.
 Współcześnie obserwujemy na terenie miasta 
nieśmiałe próby restytucji budownictwa drewnianego. Po-
jawiają się obiekty mieszkalne projektowane w oparciu  
o wzory zaczerpnięte na Podkarpaciu choć mocno odbiegające  
od tamtejszych tradycji.

 Na zakończenie warto podkreślić, że najstarsze 
z istniejących bądź opisanych drewnianych zabudowań 
nie dostarczają dowodów do snucia wniosków o istnieniu  
w naszych okolicach dążeń do specjalnego ich upiększania. 

Dominowała skromność. Jedynymi elementami, w których 
możemy się dopatrzyć śladów artyzmu były wpierw łukowate 
odrzwia ozdobnie mieczowane i kołkowane, później szalow-
ane drzwi, a od lat międzywojennych ganki, werandy oraz 
tu i ówdzie szalowane ściany. Wspomniana wyżej skromność 
wynikała nie z przekonań ludności o jej potrzebie, ale z przy-
czyn jak najbardziej prozaicznych – ubóstwa.



1 B. Drongh – Cieszyński, O wpływie plag na kulturę…, [w:] „Jaworznicki Sokół” nr 11 (57), Jaworzno 2006.
2 J. rejman, Dzieje parafii Jaworzno w okresie przedrozbiorowym, [w:] Jaworzno. Zarys dziejów do 1939 roku, praca zbiorowa pod 

red. J. Hampla i J. zawistowskiego, Kraków 1996, s. 100.
3 A. Folniowska – Gradowska, I. rychlikowa, Lustracja województwa krakowskiego w 1789 roku. Wroclaw -Warszawa 1962.
4 okolnica – typ wsi skupionej, w której zagrody zlokalizowane są wokół placu zwanego nawsie.
5 „Protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości na rzecz PrN – Wydział rolny w Chrzanowie, przez Kopal-

nie Węgla Kamiennego „Jaworzno” w Jaworznie. Muzeum Miasta Jaworzna.
6 B. Drongh – Cieszyński, Szwajcar w Pieczyskach…, [w:] „Jaworznicki Sokół” nr 6 (52), Jaworzno 2006. (Hermann Senn – 

dyrektor Austriackiej Fabryki Portland – Cementu w Szczakowej w  latach 1894-1918. Kopie wybranych dokumentów  
i fotografii przekazała na rzecz  Muzeum Miasta Jaworzna w roku 2006 rodzina wymienionego zamieszkująca w Szwa-
jcarii).

7 M. Pokropek, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976, s. 109.
8 obiekt istnieje do dziś w sródmieściu Jaworzna.
9  M. Pokropek, Budownictwo ludowe …, s.  96.
10 Ibidem, s. 114 (sosręb = tram).
11 Podpory o których mowa nie mają nic wspólnego z podporami stosowanymi w konstrukcjach przysłupowych.
12 M. Pokropek, Budownictwo ludowe …, s. 118.
13  Ibidem, s. 118.
14 ocap – pozioma beleczka spinająca  pionowe usaki i wraz z progiem tworząca  futrynę.
15 Przycieś – inaczej podwalina – najniższy wieniec zrębu ściany, często wykonany z bali o większej niż pozostałe średnicy.
16 F. Ciołczyk, Rodowody rodzinne, Katowice 1992.
Cytat:  Mieszkanie to składało się z jednej izby, do której wchodziło się bezpośrednio z pola. Podłoga gliniana, strop drewniany / belki  

i deski /. Po prawej stronie od wejścia wielki piec z okapem nad blachą do gotowania. W luce między piecem a ścianą, zwłaszcza zimą, 
znajdowało się drewno do palenia ułożone pod sufit. Charakterystyczne meble to, z lewej strony pod ścianą /wzdłuż/ dwa łóżka na 
wysokich nogach ze stosem poduszek. Nad nimi obrazy świętych.Wzdłuż ściany pod oknami ławka do siedzenia ze stołem, w środku 
między dwoma małymi oknami duży kufer z owalnym wiekiem koloru zielonego z namalowanymi ozdobnymi kwiatami i innymi 
wzorami, dalej ławka i w rogu /w kącie/ skrzynia z heblowanych desek na żywność, następnie jakaś półka i lampa naftowa na ścianie, 
niski stołeczek przy palenisku pieca, skrzynka na opał, pogrzebac i łopatka. Na piecu /na blasze/ garnki przeważnie wypalane z gliny, 
garnuszki blaszane. Pod piecem ława. Naprzeciw pieca, bliżej drzwi, stolik niski z miednicą do mycia, na ścianie jakaś półka i dalej 
wiadra z brudną i czystą wodą, w kącie miotła z gałęzi brzeziny i inne narzędzia domowe”.

17 Szar – poziomy rząd układanych na dachu snopeczków słomy lub gontów.
18 Dranica – deska łupana, podobnie jak gont,  promieniowo z drewna iglastego, ale o wymiarach znacznie większych 

(grubości do 4 cm., szerokości kilkunastu cm., długości nawet do 3 metrów).
19 Pazdur – pionowy, zdobiony element drewniany mocowany na krańcach kalenicy. Spełniać może funkcje wyłącznie 

dekoracyjne, konstrukcyjne lub obie równocześnie.

  1.Ciołek G.,  Dach w polskim budownictwie wiejskim, [w:] „Polska Sztuka Ludowa”, 1947.
  2.Ciołek G.,  Urządzenia ogniowe i ich wpływ na rozwój planu chałupy wiejskiej, [w:]„Biuletyn Sztuki i Kultury” T. 9, 1947.
  3.Gloger z., Budownictwo drewniane i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, T. 1-2, Warszawa 1907- 1909.
  4.Klimaszewska J., Dach chaty w Polsce, [w:] „Lud Słowiański”, T.4.
  5.Krassowski W., Chałupa polska na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] „Polska Sztuka Ludowa”, 1953.
  6.olczak S. J., Jędrejek W., Wiater W., Poradnik cieśli wiejskiego,  Warszawa 1957.
  7.Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976.
  8.Puszet L., Studia nad polskim budownictwem drewnianym. T.1, Kraków 1903 
  9.Tłoczek I., Chałupy polskie, Warszawa 1958.
10.Tłoczek I., Budownictwo drewniane, Wrocław. 1980.
11.zin W., Typy i formy w polskiej architekturze drewnianej, Kraków. 1956.
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ŻyDzI W JAWorzNIE
BArBArA LEGuTKo – STANEK

„Nie trzeba na to dowodu, że nigdzie wśród rozprószenia izraelitów nie było tyle nauki, ile w Polsce.”

Natan Hanower: Kronika

12

 Funkcjonowanie żydowskiego szkolnictwa wynikało 
z potrzeby samych starozakonnych. o konieczności kształcenia 
dzieci i młodzieży wypowiadali się najwięksi myśliciele żydow-
scy. Wśród nich dwaj wielcy szesnastowieczni rabini: Mojżesz 
Iserles i jego uczeń Mordechaj Jaffa. Według Jaffy edukacja 
chłopców żydowskich powinna rozpocząć się od trzeciego roku 
życia. Pierwszy etap nauczania obejmujący naukę czytania miał 
trwać od trzeciego do szóstego roku życia. Później ucznia przej-
mował nauczyciel Tory i gramatyki. Jeżeli ojciec nie spełniałby 
obowiązku edukowania dziecka, wówczas gmina powinna wy-
nająć na jego koszt nauczyciela dla dziecka. Jaffa nakładał na 
gminę obowiązek otwierania oddzielnych szkół dla biednych, 
których nie stać na naukę prywatną.
 Pod koniec XVI wieku w Polsce działały szkoły pry-
watne dla bogatszych i uczelnie kahalne, tzw. Talmud-Tory 
przeznaczone dla ubogich. Nauczanie odbywało się na dwóch 
poziomach. Na pierwszym uczono elementów języka hebraj-
skiego, drugi (od ośmiu do trzynastu lat) obejmował naukę 
Talmudu. rok szkolny zaczynał się jesienią po święcie szałasów 
i składał się z dwóch półroczy oddzielonych feriami wielkanoc-
nymi i jesiennymi. Nadzór nad całym szkolnictwem należał do 
kahału1, który na ten cel wyznaczał osobną komisję. W wiel-
kich gminach komisja najczęściej przekształcała się w bractwo, 
które pod przewodnictwem rabina samodzielnie opiekowało 
się wychowaniem młodzieży oraz nauczycielami. 
 Pierwsze źródłowe wzmianki o istnieniu na naszym 
terenie szkolnictwa żydowskiego pochodzą z lat dziewięć-
dziesiątych osiemnastego wieku. Na ich podstawie wiadomo,  
że w tym czasie we wsi Szczakowa mieszkał nieznany nam  
z imienia i nazwiska bakałarz2. Inne źródła wspominają,  
że w 1812 roku we wsi Jaworzno osiadł niejaki Joachim Szyn-
wald, niespełna trzydziestoletni „nauczyciel młodzieży wyzna-
nia mojżeszowego”3 .
    Dane źródłowe o początkach jaworznickiego szkolnictwa 
żydowskiego są dość lapidarne, znając jednak przywiązanie 
Żydów do prawa i ich skrupulatność w przestrzeganiu go, mo-
żemy założyć, że pewna forma żydowskiej oświaty pojawiła 
się tutaj wraz z pierwszymi Żydami, a więc w pierwszej poło-
wie osiemnastego wieku. Najstarsze odnalezione dokumen-
ty, pochodzące z 1748 roku informują, iż do królewskich wsi 
Szczakowej i Ciężkowic przybyło wówczas piętnastu Żydów  
z rodzinami4. Prawdopodobnie wśród nich były również dzieci, 
dla których trzeba było zorganizować nauczanie. W judaizmie 
edukacja dzieci należała bowiem do grupy najważniejszych 
obowiązków religijnych rodziców. Jak nakazywał Talmud: „nie 
zwalnia się od nauki dzieci nawet do budowy świątyni”. Największy 
nacisk stawiano na kształcenie chłopców. Do nauczania dziew-
cząt początkowo nie przykładano zbyt wielkiej wagi. Ich rola 
przyszłych żon i matek wymagała jedynie solidnego przygoto-
wania do prowadzenia domu. Chłopcy natomiast już pomię-
dzy trzecim a piątym rokiem życia rozpoczynali edukację, która 
miała trwać przez całe życie.

 Do trzeciego roku życia żydowskie dzieci bez względu 
na płeć były wychowywane jednakowo. W niektórych gmi-
nach do tego czasu nie obcinano nawet chłopcom włosów, 
co powodowało, że trudno było ich odróżnić od sióstr. Wraz 
z ukończeniem trzech lat chłopiec był wdrażany do roli, jaką 
religia mojżeszowa wyznaczała mężczyźnie. Tak wczesna edu-
kacja była uwarunkowana przepisami religijnymi. Talmud za-
lecał bowiem, aby uczyć dzieci pierwszych wersetów z Biblii  
w momencie, gdy dziecko zaczyna mówić, a proces ten naj-
częściej rozpoczynał się w wieku trzech lat. Wtedy też po raz 
pierwszy stosowano wobec chłopca nakazy biblijne. Jeden  
z nich dotyczył nieobcinania włosów po bokach głowy.  
W związku z tym przy postrzyżynach zostawiano mu skręco-
ne pejsiki za uszami. zgodnie z innym przepisem biblijnym,  
w tym wieku zaczynał nosić pod ubraniem talit katan, czyli 
mały tałes - szal modlitewny z frędzlami zakładany przez męż-
czyzn podczas modłów porannych oraz jarmułkę na głowie. 
Tak ubrany rozpoczynał naukę w szkole elementarnej zwanej 
chederem, która trwała około dziesięciu lat. Edukacja kończyła 
się wraz z osiągnięciem wieku dojrzałości, a więc po ukończe-
niu trzynastego roku życia. 
 Wejście chłopca w dorosłość upamiętniała uroczystość 
zwana bar micwa, czyli „syn przykazania”. od tej pory młodzie-
niec stawał się pełnoprawnym członkiem wspólnoty, co wią-
zało się z obowiązkiem przestrzegania przykazań oraz zakła-
dania do porannych modlitw tałesu, czyli szala modlitewnego, 
jakiego używali dorośli mężczyźni. Chłopiec był także wliczany 
do minjanu – kworum dziesięciu mężczyzn niezbędnego przy 
modłach publicznych. Według zwyczaju, chłopca obchodzą-
cego bar micwę przywoływano do czytania Tory w synagodze. 
odbywało się to zwykle w pierwszy szabat po jego urodzinach. 
udział chłopca w nabożeństwie był formą oznajmienia gminie 
jego dorosłości, ponieważ przed bar micwą, jako dziecko  nie 
mógł uczestniczyć w takim czytaniu. ojciec wkraczającego  
w dorosłość chłopca wygłaszał wówczas specjalne błogosła-
wieństwo, dziękując Bogu za uwolnienie od odpowiedzialności 
za czyny dziecka. 
 Po ukończeniu chederu, trzynastoletni chłopiec, miał 
do wyboru kontynuowanie nauki w szkole wyższego stopnia 
albo rozpoczęcie pracy w rzemiośle lub handlu. Absolwenci 
chederu najczęściej wstępowali do jesziwy – uczelni talmudycz-
nej dla nieżonatych studentów w wieku od kilkunastu do dwu-
dziestu kilku lat. Chłopcy rozpoczynający pracę zawodową nie 
byli jednak zwolnieni od studiowania pism religijnych. Dorośli 
i żonaci mężczyźni studiowali prawo w bejt ha-midraszach – do-
mach nauki.
 W czasach, z których pochodzą pierwsze wzmianki  
o nauczycielach żydowskich zamieszkujących w naszej okoli-
cy, dominowało tradycyjne szkolnictwo religijne, gdzie ucznio-
wie przyswajali sobie treści modlitw, poznawali Torę i Talmud. 
Pierwszym etapem nauczania była szkoła elementarna, tak 
zwany cheder.  Nauka w chederze podzielona była na trzy etapy. 

Żydowskie szkolnictwo



Pierwszy to klasa wstępna – Dardeka, jej program obejmował 
naukę czytania liter hebrajskich i uczenia się na pamięć tek-
stów z modlitewnika. Dzieci opanowywały treści powtarzając 
je razem odpowiednim tonem, po wcześniejszym przeczytaniu 
ich przez mełameda. W efekcie dziecko po półrocznej edukacji 
umiało czytać teksty modlitw i błogosławieństw. Drugi etap 
to Humasz, czyli poznawanie pięciu ksiąg Tory. Kolejny, ostatni 
etap obejmował klasę trzecią i czwartą, gdzie chłopcy studio-
wali Talmud z komentarzami. 
 W naszej okolicy zajęcia szkolne odbywały się w pry-
watnych domach, prawdopodobnie u nauczycieli, źródła nie 
wspominają bowiem o istnieniu budynku szkolnego. Kiedy 
jednak z początkiem dwudziestego wieku w Jaworznie i Szcza-
kowej wybudowano synagogi, nauczanie przeniesiono do do-
mów modlitwy. 
 Dogodne warunki dla rozwoju szkolnictwa żydow-
skiego pojawiły się pod koniec dziewiętnastego wieku wraz  
z nasilającym się ruchem odrodzenia narodowego, który sprzy-
jał zakładaniu różnego rodzaju partii politycznych oraz organi-
zacji świeckich. W wyniku ich działalności, w momencie od-
zyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, społeczność 
żydowska była dobrze przygotowana do zakładania na terenie 
całego kraju różnego typu szkół. Ich funkcjonowanie było gwa-
rantowane przez polskie władze państwowe. Na mocy konsty-
tucji marcowej z 1921 roku wszystkie mniejszości narodowe  
i wyznaniowe otrzymały szereg uprawnień zapewniających im 
wolność, jeżeli ich zastosowanie nie było sprzeczne z interesem 
państwa. Do przyznanych mniejszościom swobód należało 
między innymi prawo do nauczania oraz zakładania własnych 
szkół i zakładów wychowawczych, a także sprawowania nad-
zoru i kierowania nimi. W myśl obowiązującego prawa funk-
cjonujące placówki podlegały dodatkowo nadzorowi państwo-
wych władz szkolnych, którym sugerowano, aby traktowały 
ów nadzór w sposób życzliwy, szczególnie dla szkolnictwa ży-
dowskiego. Życzliwość miała przejawiać się przede wszystkim 
w „nie czynieniu trudności przy zakładaniu tego typu szkół”. 

W zakresie szkolnictwa mniejszości narodowe, poza przysłu-
gującymi prawami, miały również obowiązki obywatelskie, 
takie jak wychowywanie dzieci na prawych obywateli oraz 
obowiązek pobierania nauki w zakresie szkoły podstawowej. 
z tego względu dzieci żydowskie uczyły się niemal cały dzień. 
Najpierw w obowiązkowej szkole powszechnej, a po południu  
w chederze. Ten fakt zapadł w pamięci starszym jaworznia-
nom, którzy niejednokrotnie wspominali, że rodzice stawiali 
im za przykład ich żydowskich kolegów, którzy po zakończeniu 
zajęć w szkole podstawowej zamiast grać w piłkę, zmierzali do 
chederu aby kontynuować nauczanie.
    Potrzebę zorganizowania własnego szkolnictwa czuła również 
tutejsza społeczność żydowska. Wobec sprzyjających okoliczno-
ści, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła 
starania o uzyskanie koncesji na zorganizowanie w okolicy na-
uczania dla dzieci żydowskich na poziomie elementarnym. za-
biegał o to między innymi szczakowski rabin Chaim Żółty, który 
w maju 1923 roku za pośrednictwem rady Szkolnej Powiatowej 
w Chrzanowie, zwrócił się z prośbą do starostwa, aby zezwoli-
ło na „zaprowadzenie chajderu dla dzieci Izraelickich w Szcza-
kowej, celem nabycia praktyk religijnych i znajomości pisma 
świętego”5 . Nauka miała odbywać się w domu gminnym pod 
nadzorem wspomnianego rabina, który zobowiązał się wziąć 
na siebie odpowiedzialność za prowadzenie chederu zgodnie  
z rozporządzeniami Ministerstwa oświaty. W odpowiedzi na 
to, dwa miesiące później, starostwo wezwało Chaima Żółtego, 
by w ciągu czternastu dni „pod zagrożeniem odmownego zała-
twienia prośby” przedstawił odpowiednie dokumenty: metrykę 
urodzenia, certyfikat przynależności oraz świadectwo uzdolnie-
nia wystawione przez właściwą gminę wyznaniową. Trudno 
powiedzieć, czy prośba rabina została rozpatrzona pozytywnie 
i kiedy to nastąpiło. Pewnym jest, że do końca roku w Szcza-
kowej, jak również w ówczesnym Jaworznie koncesjonowana 
szkoła żydowska jeszcze nie istniała, co wynika ze znanych nam 
źródeł. Wykaz chederów z grudnia 1923 roku, sporządzony na 
zlecenie starostwa przez posterunki policji państwowej w całym 

Fot.1. Bożnica „Chrzanower szul” typu bejt ha midrasz. Jaworzno ul. Ks. Stojałowskiego, 2002 rok
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powiecie, wymienia tylko te, które działały w Chrzano-
wie. W innych miejscowościach chederów oficjalnie 
nie było. Dzieci żydowskie albo dojeżdżały do 
chrzanowskich, albo uczęszczały tylko do 
szkół polskich zorganizowanych w pobli-
żu miejsca zamieszkania. 
 Chociaż w ówczesnym Jaworznie 
i Szczakowej nie było koncesjonowanych 
chederów, to jednak nauka odbywała się  
w tutejszych domach modlitwy. W Jaworz-
nie przy ulicy księdza Stojałowskiego pod 
kierunkiem Chaima Samuela Lieblinga 
uczyło się trzynaścioro dzieci, a w synagodze 
przy ulicy Królowej Jadwigi niejaki Markus  
Hallender uczył piętnaścioro dzieci.  
W Szczakowej Salomon Berkowicz nad-
zorował nauczanie dwudziestu uczniów. 
Gdy wykazał to raport policyjny, starostwo 
natychmiast nakazało zamknąć chedery,  
a nauczycieli wezwać do stawienia się  
w starostwie celem ich przesłuchania. Po-
nieważ jednak zamknięcie placówek oka-
zało się niemożliwe, (nauka odbywała się 
w domach modlitwy w salach, gdzie Ży-
dzi rano i wieczorem odprawiali modły), 
ograniczono się tylko do nakazania na-
uczycielom zaprzestania nauczania, a syna-
gogi poddano obserwacji. Natomiast nauczyciele: 
trzydziestopięcioletni Markus Hallender zamieszkały 
z żoną w Jaworznie rynek 80 oraz Salomon Berkowicz li-
czący 56 lat, również żonaty, zostali skazani za nielegalne na-
uczanie na grzywnę w wysokości dwudziestu złotych dla każ-
dego lub dwa dni aresztu. o Chaimie Samuelu Lieblingu nie 
ma na ten temat żadnych informacji6.
 Pierwsze koncesjonowane żydowskie szkoły elemen-
tarne dla chłopców powstały w Jaworznie w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku. Jedna mieściła się w budynku usytu-
owanym przy ulicy Sądowej, należącym do stowarzyszenia 
Mizrachi, druga funkcjonowała w nieistniejącym dziś partero-
wym budynku przy ulicy J. Słowackiego, będącym własnością 
stowarzyszenia Talmud-Tora. Trudno dokładnie określić, czy obie 
szkoły były od siebie w jakiś sposób zależne. zdania na ten temat 
są bowiem podzielone.   
 Najprawdopodobniej jednak funkcjonowały niezależnie 
od siebie. Placówki tego typu, zakładane przez organizację Mizra-
chi miały, co prawda charakter religijny, ale łączono go z elemen-
tami szkoły świeckiej, którym przyświecał duch narodowo-syjo-
nistyczny. Natomiast stowarzyszenie Talmud-Tora organizowało 
szkoły religijne dla nauki Tory, Talmudu i języka hebrajskiego.  
W taki sposób działało stowarzyszenie Talmud-Tora w Chrza-
nowie, które w latach międzywojennych utrzymywało szkołę 
działającą od 1892 roku. zatrudniano w niej wykwalifikowa-
nych nauczycieli, którzy cieszyli się nienaganną opinią - przede 
wszystkim przynależeli do chrzanowskiej gminy wyznaniowej, 
byli Żydami pobożnymi, nie prowadzili żadnej działalności po-
litycznej, ale pozostawali pod wpływami najprzychylniejszej  
dla państwowości polskiej partii politycznej „ortodoksów”.
 o jaworznickim chederze pod zarządem Mizrachi nie-
wiele wiadomo poza tym, że na funkcjonowanie szkoły przezna-
czono w budynku sześć sal, a nauczycielem w latach trzydzie-
stych był niejaki Szymon Czapnik, który w przededniu wojny 
wyemigrował do Palestyny. Latem 1939 roku powrócił do Ja-
worzna, aby uregulować sprawy majątkowe, nie zdążył jednak 
opuścić kraju ponieważ wybuchła wojna.

Fot.2. Budynek stowarzyszenia Mizrachii, w którym mieścił się 
cheder. Jaworzno ul. Sądowa, stan obecny
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 W chederze stowarzyszenia Talmud-Tora zatrudniano 
wykwalifikowanych nauczycieli. Pracujący tam w latach dwu-
dziestych i trzydziestych ubiegłego wieku nauczyciel Abraham  
oren-Hornfeld cieszył się wielkim szacunkiem wśród miejscowej 
społeczności żydowskiej. znał doskonale cały Talmud. ze względu 
na swoją wiedzę, był dodatkowo zatrudniony do badania koszer-
ności mięsa w rzeźni. Czynność tą mógł bowiem wykonywać tylko 
człowiek, który perfekcyjnie znał kodeksy religijne - najczęściej był 
to rabin. W pewnym momencie zarząd szkoły, świadom niebezpie-
czeństwa asymilacji, w trosce o edukację dzieci sprowadził z War-
szawy do pomocy bliżej nieznanego, młodego nauczyciela, który 
miał „zająć się czasem wolnym” uczniów. Nauczyciel ów wpro-
wadził pewną nowość. otóż podczas spotkań z chłopcami w dniu 
szabatu mówił do nich tylko po hebrajsku by udowodnić, że jest to 
język wciąż żywy i bardzo ważnym jest, aby się nim umieć posługi-
wać. W efekcie zaszczepił młodym chłopcom zainteresowanie tym 
językiem.
 W zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna znajduje się re-
produkcja fotografii, którą zamieszczamy wraz z artykułem. ory-
ginał został wykonany 19 maja 1938 roku. zdjęcie obrazuje epizod  
z życia szkoły przy ulicy Słowackiego. Przedstawia grupę chłopców 
- uczniów chederu wraz z nauczycielem Abrahamem orenem-
Hornfeldem (brodaty człowiek w kapeluszu). Wśród podopiecznych 
jest syn nauczyciela - dziewięcioletni Jakow. Chłopcy wyszli właśnie  
z chederu i zmierzają górną stroną rynku w kierunku Wielkiej Syna-
gogi, aby uczcić lag ba-omer, czyli trzydziesty trzeci dzień omeru obcho-
dzony pomiędzy dwoma świętami pielgrzymimi Pesach i Szawuot. 
 Liczenie omeru nawiązuje do tradycji świątynnej. W staro-
żytnym Izraelu był bowiem zwyczaj składania snopka jęczmienia w 
Świątyni w drugim dniu święta Pesach (omer bowiem w tłumacze-
niu z języka hebrajskiego oznacza snop). od tego dnia przez siedem 
tygodni odliczano dzień po dniu aż do święta Szawuot. odliczanie to 
pojmowane było jako wstępowanie Izraela po czterdziestu dziewię-
ciu stopniach od nieczystości duchowej w Egipcie do stopnia czy-



Fot.3. Grupa uczniów z chederu podążająca wraz z nauczy-
cielem do synagogi z okazji święta Lag ba omer. Jaworzno 
ok. 1938 roku
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stości odpowiadającego nadaniu Tory na górze Synaj, które odbyło 
się właśnie w Szawuot. Cały okres liczenia omeru (49 dni) był cza-
sem żałoby, z wyjątkiem jednego dnia świętowania lag ba-omer oraz 
trzech ostatnich dni poprzedzających Szawuot.
 W szkołach lag ba-omer świętowano w specyficzny sposób. 
uczniowie wyposażeni w łuki i strzały, odgrywali bitwę przeciw 
rzymianom, którzy zburzyli świątynię w Jerozolimie. zabawa ta za-
stępowała lekcję historii, przypominając wydarzenie, którego żaden 
Żyd nie mógł zapomnieć.

 Żydowskie dziewczęta od trzeciego roku życia wycho-
wywano inaczej niż chłopców. różnice te odzwierciedlały się  
w obrzędach związanych z dzieciństwem i wczesną młodością.  
o ile bowiem wdrażaniu trzyletniego chłopca do roli, jaką religia 
wyznaczała mężczyźnie towarzyszył specjalny rytuał, to dziewczyn-
ka w tym wieku nie podlegała żadnemu obrzędowi wprowadze-
nia w przyszłą rolę kobiety żydowskiej. Podobnie było z wejściem  
w wiek dorosłości. Jak pamiętamy osiągnięcie przez chłopca doj-
rzałości upamiętniała specjalna uroczystość bar micwa, kiedy to 
stawał się on synem przykazania, czyli pełnoprawnym członkiem 
wspólnoty. Dziewczynkom natomiast początkowo nie towarzyszył 
żaden tego typu rytuał, a ich wejście w dorosłe życie było ledwie 
przez gminę zauważane. z czasem, odpowiednikiem bar micwy stała 
się uroczystość organizowana dla dziewcząt zwana bat micwa, która 
czyniła je „córkami przykazania”, czyli dorosłymi kobietami zobo-
wiązanymi do przestrzegania przykazań. Choć oba obrzędy odby-
wały się w synagodze, to jednak zdecydowanie się od siebie różniły. 
Przede wszystkim bat micwa organizowana była nie dla jednej, ale 

dla grupy dziewcząt, które ukończyły dwanaście lat. Dniem świę-
towania nie była sobota, lecz niedziela, a zamiast wywoływać je do 
czytania Tory, dawano im do czytania inne teksty. Podczas tej uro-
czystości czytano również fragment Tory wyjęty z napisanej przez 
króla Salomona Księgi Przysłów, sławiący kobietę idealną i dzielną, 
która „godzinami trudu opłaca troskę o rodzinę i domostwo”. owe 
wersety były czytane również w każdy piątkowy wieczór w uznaniu 
dla żony i matki oraz na pogrzebach kobiet.

Szkoły żeńskie Bejt Jakow
 W przypadku dziewcząt inaczej również przebiegała edu-
kacja. Początkowo nie poświęcano temu zagadnieniu wiele uwagi. 
Choć w najstarszych dziełach literatury rabinicznej znajdowały się 
uzasadnienia celowości kształcenia młodych Żydówek, to w póź-
niejszych wiekach sprzeciwiano się temu ograniczając nauczanie 
dziewcząt do tych elementów życia żydowskiego, które dotyczą 
kobiet, z przekonaniem, że sam zakon, czyli prawo, został dany 
mężczyznom. Była to swoista sprzeczność. z jednej strony kobiety 
miały obowiązek przekazywania wiedzy, z drugiej wiedza ta i do-
stęp do niej był dla nich ograniczony. Kobieta żydowska powinna 
uczyć córki prowadzić koszerny dom oraz, co najważniejsze, uczyć 
synów podstaw modlitw i zachęcać ich do kształcenia się. Często 
mówiło się uznaniem o matce, iż ma zasługi ponieważ umiała  
w synu rozbudzić zamiłowanie do nauki. 
 Pewien przełom w podejściu do kształcenia dziewcząt ży-
dowskich nastąpił w XIX i XX wieku. Wprowadzono wówczas w 



Fot.4. Dziewczęta z Bejt Jakow w dniu pożegnania rabina D.B. Fränkla. Jaworzno ok. 1938 rok
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szkołach państwowych obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci, 
również żydowskich. Chodziło tu nie tylko o chłopców, ale rów-
nież o dziewczęta. Spowodowało to ogromny pęd ku asymilacji  
i zeświecczenia, gdyż żydowskie dziewczęta bardzo chętnie korzy-
stały z tego przywileju,  bowiem wiedza ta była dla nich bardzo 
atrakcyjna. Nauczanie w szkole państwowej dawało tylko na-
miastkę wiedzy religijnej i obszerny zasób wiadomości z zakresu 
przedmiotów świeckich. Na skutek obowiązku szkolnego wiele 
dziewcząt odchodziło od judaizmu. Najczęściej przechodziły na 
chrześcijaństwo. Szacuje się, że w samym 1887 roku ochrzszczo-
nych zostało trzysta młodych Żydówek. 
 Pierwszą osobą, która zareagowała na ten proceder była 
Sara Szenirer, która spotkała się z podobną historią w swojej rodzi-
nie. Jak wspominała: „bolało mnie to, że moja siostra lekceważyła 
judaizm”. Ta młoda, urodzona w 1883 roku w Krakowie Żydówka 
podjęła plany tworzenia szkół dla dziewcząt. Pierwsza próba miała 
miejsce latem 1917 roku. Sara zaprosiła dziewczęta na spotkanie. 
zgromadziło się wówczas w jednej izbie kilkadziesiąt osób. Sara 
nie miała do dyspozycji książek ani też podręczników. Własnym 
sumptem, wieczorami przygotowywała pomoce do nauki. Młoda 
nauczycielka wiedziała jednak, że sama nie da sobie rady i musi 

prosić o pomoc mężczyzn. Wkrótce zdobyła poparcie kilku rabi-
nów, którzy w sposób odpowiedzialny wypowiedzieli się na temat 
szkół dla dziewcząt. Był wśród nich rabin Israel Meir Hakohen, 
który stwierdził, że porządna edukacja religijna jest podstawo-
wym narzędziem w walce z asymilacją i sekularyzacją. W związku 
z tym zakaz nauczania Tory dla dziewcząt nie jest zasadny, a wręcz 
szkodzi judaizmowi. Wkrótce Sara otrzymała wsparcie finansowe 
od przywódców Agudat Izrael7. Były to skromne początki orga-
nizacji Bejt Jakow, której celem było szerzenie oświaty religijnej 
dla kobiet, organizowanie szkół religijnych dla dziewcząt i kursów 
wieczorowych dla kobiet, gdzie wykładano nauki judaistyczne jak 

i uczono praktycznego przygotowania do życia. ruch ten rozwijał 
się w dużej mierze także dzięki wychowankom Sary i wsparciu 
ortodoksyjnych działaczy oświatowych. Absolwentki Bejt Jakow 
kontynuowały naukę w założonym w Krakowie przez Sarę Sze-
nirer w 1927 roku seminarium nauczycielskim. zapoczątkowane 
przez nią dzieło rozwijało się dynamicznie: w 1938 roku Bejt Ja-
kow liczyła 38 tysięcy uczennic, co świadczy o wielkim zapotrze-
bowaniu społecznym na tego rodzaju działalność. Szenirer zmarła 
w Krakowie w 1935 roku.
 ortodoksyjne szkolnictwo żeńskie Bejt Jakow dotarło 
również do Jaworzna. W latach międzywojennych w naszej oko-
licy tego rodzaju placówka funkcjonowała na styku ulic Grun-
waldzkiej i Królowej Jadwigi, w nieistniejącym już piętrowym 
budynku, a dokładniej w wynajętym na pierwszym piętrze miesz-
kaniu. 
 zajęcia odbywały się po południu, po zakończonych lek-
cjach w szkole powszechnej. Dziewczęta były podzielone na dwie 
klasy, starszą i młodszą. Jedna uczyła się w godzinach, od piętna-
stej do szesnastej, druga od szesnastej do siedemnastej. W jaworz-
nickiej Bejt Jakow pracowała jedna nauczycielka. Była nią Haja 
Goldfaden, absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w Krako-

wie. Już ten fakt świadczy o tym, że edukacja dziewcząt odby-
wała się na wysokim poziomie. Program nauczania nie różnił się  
od obowiązującego w krakowskich szkołach. W trakcie zajęć 
uczennice zdobywały wiedzę z religii i historii żydowskiej oraz 
uczyły się modlitw. Szkoła Bejt Jakow uczestniczyła w życiu ja-
worznickiej wspólnoty żydowskiej i cieszyła się wsparciem i tro-
ską miejscowych władz, przede wszystkim rabinów. Jedna z za-
chowanych fotografii z 1938 roku przedstawia uczennice podczas 
pożegnania jaworznickiego rabina D.B. Fränkla.



17

Bibliografia:

Źródła
Archiwum Kurii Metropolitalnej, Tabele Załuskiego.
Archiwum Państwowe w Krakowie, Starostwo Chrzanów II 59, Żydowskie Gminy Wyznaniowe.
Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta Miasta Jaworzna.
Archiwum Parafii Jaworzno, Księga metrykalna.

Literatura
Borzymińska z., Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIX wiek, Warszawa 1994.
Gruzińska A., Najtrudniej jest spotkać Lilit, Warszawa 2000.
Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.
Kamera-Kos N., Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2000.
Semkowicz W., Atlas Historyczny Polski. Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czterolet-
niego 1788 – 1792, Kraków 1939.
Simon Philip De Vries Mzn., Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 2003.
oren-Hornfeld S., Comme un feu brylant. Experimentations medicales au camp de Sachsenhausen, L’Harmattan 1999.
Piech S., W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzywojennego Krakowa 1918-1939, Kraków 1999.
Polski Słownik Judaistyczny, Tom I i II, Warszawa 2003.
unterman A., Żydzi. Wiara i życie, Warszawa 2002.
Żebrowski r., Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych 1918-1939, Warszawa 1993.

1  Kahał (z języka jidysz) – to jedna z podstawowych form organizacyjnych życia społeczności żydowskich, składająca się 
z samorządu, w którym zasiadali mężczyźni pełniący rolę głowy rodziny.

2  W. Semkowicz, Atlas Historyczny Polski. Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie 
Sejmu Czteroletniego 1788 – 1792, Kraków 1939, s. 297.

3 Archiwum Parafii Jaworzno, Księga metrykalna.
4 Archiwum Kurii Metropolitalnej, Tabele Załuskiego.
5 APKr, StCh II 59, Sprawy żydowskie.
6 Tamże.
7 Agudat Izrael – międzynarodowa polityczna organizacja ortodoksji.

Przypisy



JAWorzNICKI oBrAz MATKI BoŻEJ WSPoMoŻyCIELKI.
HISTorIA KuLTu I ANALIzA IKoNoGrAFICzNA.

IWoNA BrANDyS

	 Na	terenie	jaworznickiej	parafii	świętego	Wojciecha	i	Katarzyny	przechowywany	jest	siedem-
nastowieczny	 obraz	przedstawiający	Madonnę	 z	Dzieciątkiem.	U	dołu	 obraz	 opatrzony	 jest	niewi-
doczną	 już	prawie	 łacińską	 inskrypcją,	w	której	wyróżniają	 się	 słowa:	Auxiliatrix	Christianorum,		
co	najczęściej	jest	tłumaczone	jako	Wspomożycielka	Chrześcijan.	
	 Z	tym	rzadkim	na	terenie	Polski	przedstawieniem	Madonny	i	nieczęsto	spotykanym	wezwa-
niem	wiążą	się	powszechnie	znane	wypadki	historyczne	siedemnasto-	i	osiemnastowiecznej	Europy.

  W niniejszym tekście1 będą one omówione pokrótce, 
jednak na tyle wystarczająco, aby anonimowe przedstawienie 
maryjne, które w naszym mieście jest znane pod nazwą Matki 
Bożej Pasawskiej zainspirowało czytelnika do przyjrzenia się lo-
kalnej sztuce sakralnej, która posiada niejedną „ikonograficzną 
perłę” ciekawą nie tylko dla historyka sztuki.
  Maria Hilf! - Mario ratuj! to kolejne obok Auxiliatrix 
Christianorum wezwanie, które na stałe przylgnęło do tego typu 
przedstawień. Jaworznicka Madonna jak i wiele innych tego 
typu, spotykanych zarówno w Polsce jak i w całej Europie po-
łudniowo-zachodniej są schematycznym powtórzeniem słyn-
nego dzieła łukasza Cranacha Starszego. 
 Dzieło mistrza znajduje się w kościele pod wezwa-
niem św. Jakuba w Insbrucku. Jest jednym z licznych obrazów 
maryjnych namalowanych przez niego jednak tylko ten jeden, 
dzięki szybko rosnącej sławie, stał się najbardziej czczonym 
malarskim przedstawieniem Madonny na terenie całej monar-
chii habsburskiej. Swoistym paradoksem jest fakt, że wyszedł 
spod pędzla malarza najmocniej chyba związanego z ruchem 
reformacyjnym i zarazem bliskiego przyjaciela Marcina Lutra2. 
 około 100 lat od daty powstania wizerunku, niezna-
ny malarz namalował kopię, która w niedługim czasie zyskała 
miano „cudownej”. od tej pory zarówno oryginał z Insbrucka 
jak i kopia z kapucyńskiego kościoła w Pasawie zyskiwały tysią-
ce kolejnych wersji. Kult w niecałe półtora wieku rozprzestrze-
nił się na obszary Bawarii i Tyrolu, a z biegiem czasu posiadał 
więcej niż pięćset miejsc pielgrzymkowych, do których pątnicy 
zmierzali w jednym celu - prosić o pomoc słynną Wspomoży-
cielkę.
 I tutaj nasuwają się pytania: Dlaczego w swoim czasie 
przedstawienie stało się aż tak znane wśród wiernych? Czy su-
gestywne wezwanie Maria Hilf miało wpływ na tę wielką popu-
larność przedstawienia? Czy to odmienny typ przedstawienia 
postaci Matki Bożej z Dzieciątkiem okazał się tak inspirujący 
dla pielgrzymów? A może główną przyczyną kultu przedsta-
wienia było zapotrzebowanie wierzących spowodowane wy-
padkami historycznymi? I wreszcie, dlaczego niejedna mała 
parafia na terenie dzisiejszej Polski przechowuje sławny kiedyś 
wizerunek Madonny? 
 odpowiedzi na te pytania znacznie przekraczają 
dyscyplinę historii sztuki, są bowiem głęboko zakorzenione  
w problemach historycznych, obyczajowych, a zwłaszcza reli-
gijnych.
  W monografiach3 poświęconych życiu i twórczości 
Cranacha jedynie wymienia się omawiany obraz oprócz innych 
przedstawień maryjnych należących do malarskiego dorobku 
tego znakomitego malarza. Niestety autorzy nie mogą jedno-

znacznie określić daty powstania dzieła. Czeski badacz Jan 
royt podjął się omówienia programu ikonograficznego wize-
runku. Stwierdza on, iż artysta mógł wzorować się na ikonie 
włoskiego mistrza Matki Bożej łaskawej z katedry w Cambrai, 
cieszącej się wielkim kultem na terenie Niderlandów, a którą 
mógł podziwiać podczas swych podróży4.
 Szerzej na temat obrazu i jego kultu pisał Walter Har-
tinger5. Badania Hartingera obejmowały szczególnie okres 
XVII i XVIII wieku i dotyczyły terytoriów Tyrolu i Bawarii. 
Autor uważa, iż jednym z powodów w procesie pozyskiwania 
kolejnych czcicieli tego samego wizerunku było wezwanie: Ma-
ria Hilf! - Mario Pomóż! Czyniło ono z obrazu swego rodzaju 
antidotum na zagrażające ówczesnemu społeczeństwu plagi - 
śmierć, częste epidemie, walka z herezją6. Autor opisuje historię 
pasawskiego sanktuarium, które powstało dzięki wieści o licz-
nych cudach uczynionych za pośrednictwem „cudownej” kopii 
cranachowskiego dzieła. rysuje proces powstawania bractw  
o tej samej nazwie oraz działalność pielgrzymkową ich człon-
ków. zwracając uwagę na ogromną liczbę pielgrzymek uznaje 
to zjawisko za główny mechanizm rozpowszechniania się kopii. 
Kreśli mapę kolejnych „konkurencyjnych” sanktuariów Matki 
Boskiej Wspomożenia. Po największych ośrodkach w Pasawie 
i Insbrucku wymienia kolejne - Linz, Monachium, Amberg, 
Schwandorf, Landau, Vilsbiburg i Fuchsmuhl oraz dalej na 
wschód i północ: Wiedeń, Praga, Wrocław. za istotny element 
w pozyskiwaniu kolejnych czcicieli uważał wzmożony ruch 
handlowy i dyplomatyczny pomiędzy większymi miastami tej 
części Europy. Autor porusza problem sekularyzacji i jej nega-
tywnych skutków, które odbiły się na popularności pasawskie-
go sanktuarium. opracowanie wspomnianego już Jana royta 
posuwa badania znacznie dalej opisując historie cudownych  
i łaskami słynących obrazów i rzeźb znajdujących się na terenie 
Czech w okresie baroku. Tu, według niego, kult na tych tere-
nach w XVII i XVIII wieku należał do najbardziej popularnych. 
uważa też, że „wizerunek konkuruje”, co do popularności i za-
sięgu kultu z figurą Panny Marii Loretańskiej. opisuje również 
często spotykane zjawisko wymieniania wizerunku Pasawskiej 
Madonny na przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej  
i Matki Boskiej Piekarskiej7.
 Ważnymi w badaniach nad kultem są opracowa-
nia dr Marii Schenkovej wydane przez muzeum w opawie. 
Autorka w pracy pt: Motiv P. Marie Pomocné ve sleskim malarstvi  
18 stoleti przytacza 23 przykłady tego przedstawienia i powołuje 
się przy tym na polskich badaczy – P. Banasia i S. Kozaka, któ-
rzy wysunęli hipotezę, iż obrazy Maria Hilf pojawiały się na te-
renie Czech i Śląska jako przeciwwaga dla kultu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. zdaniem autorki „motyw Maria Hilf” miał 
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być stawiany jako symbol przynależności terytorialnej Czech 
do monarchii habsburskiej. Ciekawym staje się dla Schenkovej 
fakt, iż na terenie Czech obrazy pojawiły się dopiero w XVIII 
wieku, podczas gdy na terenie Śląska zanotowano liczną grupę 
obrazów siedemnastowiecznych.
 za najwcześniejsze miejsce kultu Panny Marii Po-
mocnej uznaje uhlirsky Vrch w Bruntalu w zachodniej czę-
ści Śląska (obraz nie zachował się).Według niej najstarszym 
zachowanym przykładem PM Pomocnej jest obraz z kościoła 
Świętego Ducha w opawie cieszącym się kultem już przed 
1689 rokiem. Jednak najsłynniejszym miejscem kultu były i są 
do dziś zlate Hory. Tamtejszy obraz został namalowany w 1717 
roku przez Simona Schwarzera. Wszystkie obrazy wymienio-
ne przez Marię Schenkovą były dziełami artystów związanych  
ze środowiskiem artystycznym Bruntalu i opawy, takich jak 
Jan Frömmel i Ignac Günther8.
 Najbardziej znaczące dla sprawy kultu są opracowa-
nia Krystyny Kuźmakówny, w których autorka szczegółowo 
analizuje problem wezwania - uważa, że Matkę Bożą określa-
no Wspomożycielką już w wczesnośredniowiecznych tekstach 
liturgicznych, choć w tym czasie nie kojarzono tej nazwy z kon-
kretnym plastycznym przedstawieniem.
 Autorka uznaje wezwanie za szczególnie ważne dla 
rozwoju kultu w XVII i XVIII wieku. Jej badania nad wezwa-
niem sięgają XIX wieku. Według niej nową historię czci Matki 
Bożej Wspomożycielki rozpoczął św. Jan Bosko. on też ustalił 
typ „własny” wizerunku Matki Bożej. Na jego zamówienie ar-
tysta Tomasz Lorenzone namalował w roku 1867 obraz, któ-
ry przedstawia Madonnę „stojącą na obłokach” w otoczeniu 
Apostołów. Matka Boża przyodziana jest w płaszcz królewski, 
z koroną na głowie i berłem w ręku. Ten typ przedstawienia 
otrzymał nazwę Wspomoży-
cielki Wiernych. Choć nowe 
przedstawienie formalnie nie 
ma już nic wspólnego z przed-
stawieniem namalowanym 
przez Cranacha to jednak do 
określenia jego kopii często 
używa się nowej dziewiętna-
stowiecznej nazwy9. W ko-
lejnym swoim opracowaniu 
pt. „Bractwa Matki Boskiej 
Wspomożycielki na ziemiach 
polskich w XVIII stuleciu” 
Kuźmakówna za znaczące 
uważa opracowania księdza 
Karola Mindery. Stwierdza, iż 
Mindera traktuje stowarzysze-
nia Wspomożycielki jako kanwę 
do opracowania kultu Maria Au-
xilium Christianorum w Cesar-
stwie Niemieckim10. Tu, jak pi-
sze - w XVI wieku szczególną rolę 
w propagowaniu wizerunku Ma-
ria Hilf miały bractwa kapucyń-
skie, głównie ich działalność ka-
znodziejska głosząca liczne cuda 
i uzdrowienia, zarejestrowane w 
poszczególnych miejscach kul-
tu. Idąc za tematyką bractw  
i analizując źródła czyli dyplo-
my erekcyjne, księgi człon-
kowskie tj. albumy Confrater-
nitatis, modlitewniki brackie, 

autorka znalazła podstawę do wykreowania poglądów na te-
mat sytuacji społeczno-religijnej na terenach tamtych czasów. 
Wynika z nich, że za propagowanie kultu Auxilium Christiano-
rum, a co za tym idzie wizerunku Maria Hilf na terenach rze-
czypospolitej i Śląska odpowiedzialne było miedzy innymi To-
warzystwo Jezusowe. oprócz śląskich miejsc kultu i ośrodków 
rozwoju stowarzyszeń, zwraca szczególną uwagę na bractwa  
w Lublinie, Kaliszu, łucku, niejako potwierdzające daleki zasięg 
ekspansji zakonu jezuitów oraz ich duży wkład w rekatolicyza-
cję środkowo-wschodniej części Polski. utrzymuje, że propago-
wanie przez jezuitów na tych terenach wizerunku z Pasawy jest 
związane nie tyle z propagandą samego katolicyzmu i monar-
chii habsburskiej, ile z jego obroną przed innowiercami. Au-
torka stwierdza, iż bractwa śląskie miały dużo większą szansę 
rozwoju ze względu na środowisko społeczne i bez porównania 
węższy zasięg oddziaływania niż konfraternie na terenie rzecz-
pospolitej11. Wysnuwa również przypuszczenie, iż powstałe  
w XVII wieku bractwo w łucku, choć było najbardziej oddalone 
od głównego ośrodka, jakim był Lublin, miało wszelkie szanse 
rozwoju, ponieważ stanowiło antidotum na bractwa cerkiew-
ne, których zasadniczym problemem była obrona prawosławia 
i kultury ruskiej. Jest to jeden z dowodów oddziaływania łaciń-
skiej kultury docierającej na wschód, głównie poprzez wpływy 
Polski. Spotykane na terenie Wołynia ślady czci Wspomożyciel-
ki określanej niemieckim terminem Maria Hilf należy według 
niej wiązać z działalnością jezuitów niemieckiego pochodzenia, 
a nie z ewentualnym importem ludności niemieckiej i czeskiej 
przybywającej masowo na ziemię wołyńską w XVIII wieku. 
 Tematyką stowarzyszeń maryjnych zajmował się rów-
nież ksiądz Władysław Bochnak12. W swoim opracowaniu opi-
sał strukturę organizacyjną stowarzyszeń religijnych, w tym so-

dalicji maryjnych na wymienionym 
w tytule obszarze. Podkreślił przy 
tym działalność Towarzystwa Je-
zusowego stwierdzając, iż skala 
działalności jezuitów na Śląsku 
była dużo większa niż na tere-
nach rzeczypospolitej. Scharak-
teryzował również zjawisko re-
katolicyzacji i ostrych podziałów 
wyznaniowych będących przy-
czyną wzmożonego kultu Matki 
Bożej, wymienił bractwa Matki 
Boskiej Wspomożycielki na Ślą-
sku i podał daty założenia bractw 
z Marcinowic koło Świdnicy,  
z Tyńca Legnickiego koło Lubią-
ża, Witoszowa koło Świdnicy 
oraz z Wrocławia. 

Historia oryginału 

 Dla jaworznickiego obrazu 
jak i dla wielu innych kopii wzo-
rem był obraz łukasza Cranacha 
Starszego. został namalowany 
po 1537 roku i był przeznaczony 
do kościoła Św. Krzyża w Dreźnie. 
od 1539 do 1611 roku znajdował 
się w galerii13 Kurfürsta sas kiego 
Jana Jerzego I, który podarował 
go Leopoldowi V pełniącemu 
także tytu larną funkcję biskupa Insbruck. Foto Iwona Brandys
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Pasawy. W ten sposób obraz trafił do jego kaplicy pałacowej. W 
1625 roku po ślubie Leopolda 
z Klaudią Medici obraz znalazł się w jego rezydencji w Insbruc-
ku skąd jego syn Karol Ferdynand w 1650 roku przekazał wi-
zerunek jako wotum za zakończenie wojny trzydziesto letniej  
do kościoła św. Jakuba. Pierwotnie był umieszczony w specjal-
nej kapli cy, a od 1713 roku w późnobarokowym ołtarzu głów-
nym katedry.
 Wizerunek należy do ostatniej serii przedstawień ma-
ryjnych namalowanych przez Cranacha po 1537 roku. z tej serii 
zachowało się dziewięć obrazów. Pięć z nich ukazuje siedzącą 
Marię ze stojącym frontalnie na jej kolanach i skubiącym kiść 
winogron Dzieciątkiem, trzy inne to warianty z Dzieciątkiem 
siedzącym, w pięciu z nich dodatkowo ukazany został mały Jan 
Chrzciciel14.
 omawiany obraz został namalowany na desce o wy-
miarach 85,5 x 59 cm. Na ciemnym tle ukazana jest siedząca 
młodzieńcza Maria, zwrócona w trzech czwartych na lewo. Jej 
postać, odziana w zieloną suknię o wyciętym dekolcie i wydat-
nych, pofałdowanych, rękawach w kolorze cynobrowym ucięta 
została poniżej górnej partii ud. Wierzchni, purpurowy płaszcz 
spływa z ramion i załamując się w ostre „łamane” fałdy na po-
dołku, gładko spływa na uda. Na szyi i dekolcie Marii jest udra-
powany delikatny materiał ozdobiony bordiurą z krzyżykami na 
krawędziach. Głowa Madonny chyli się na lewo - wspaniałe, 
złociste włosy, uczesane z przedziałkiem na środku, wylewają 
się puszystą kaskadą na jej lewe ramię odsłaniając perfekcyj-
nie wypracowaną przez artystę małżowinę ucha. Głowę Bo-
gurodzicy wieńczy przezroczysty, muślinowy welon-mantyla 
podtrzymywany przez cienką przepaskę. Twarz subtelna, peł-
na wdzięku, o wyłaniającym się spod welonu wysokim czole, 
łagodnie zarysowanych łukach brwi, nieco skośnych oczach, 
lekko garbatym nosie i ustach z zawieszonym nieco enigma-
tycznym półuśmiechem. Ten typ fizjonomii powtarza się w 
wielu innych obrazach artysty. Na lewym udzie Madonny swą 
lewą nóżkę wspiera nagie Dzie-
ciątko. Drugą nóżką, uniesioną 
ku górze opiera się o rękę Ma-
rii, której dłoń ujmuje od dołu 
jego pośladki. Madonna zasłania 
nagi bok Jezusa zwróconego ku 
niej na prawo i pulchną prawą 
rączką ujmującego ją pod brodę,  
a lewą obejmujące od tyłu za szy-
ję.
  Wzrok Maryi, kieruje się 
na patrzącego chcąc zaproponować 
mu, że może stać się schronieniem 
dla niego i dla wszystkich wiernych 
i modlących się, którzy tak jak jej 
dziecko z pełnym zaufaniem zwrócą 
się do niej. Patrzący na obraz sam 
może się odnaleźć w postaci dzie-
ciątka Jezus i wyrazić nadzieję na 
matczyną przychylność. Wysoka 
precyzja fizjonomiczna w połączeniu  
z psychologiczną wyrazistością 
sprawia wrażenie unaturalnienia 
świętości. Biblijny ideał, tu dzię-
ki swemu czarowi daje wrażenie, 
iż patrzymy na najpiękniejszą z 
kobiet. Promieniując swą macie-
rzyńską czułością, intymnością ge-
stów i spokojem przyciąga zarów-

no wierzących jak i niewierzących15. Tak brzmi jeden z opisów,  
w którym autor próbował udowodnić wyjątkowość przedsta-
wienia.
 Cranach malując obraz niewątpliwie opierał się na 
wcześniejszych znanych mu wzorcach. Pod względem gene-
tycznym kompozycja wiąże się z jednymi z najstarszych typów 
przedstawień znanych w ikonografii maryjnej. zbliżona jest do 
przedstawienia Marii z Dzieciątkiem znanej w tradycji bizantyj-
skiej jako Eleusa-Pelagonitissa, zaś w tradycji ruskiej taki rodzaj 
przedstawień określano jako Umilenie. Greckie słowo Eleusa 
oznacza Miłosierną, typ ów reprezentują przedstawienia tro-
nującej Marii z Dzieciątkiem przytulającym się do jej policzka i 
obejmującym ją za szyję. Klasyczny przykład takiego układu sta-
nowi słynna ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej, gdzie Dzie-
ciątko tak jak na obrazie Cranacha tuli się do prawego policzka 
Marii. Jednak na naszym obrazie Dzieciątko ujmuje Madonnę 
za podbródek nawiązując tym do innej odmiany ikonograficz-
nej zwanej Glykophilonsa - Słodko całująca. z kolei Pelagonitissa 
to typ przedstawienia, na którym Dzieciątko także przytula się 
do policzka Marii, ale stoi podtrzymywane oburącz przez Mat-
kę. Cranach niewątpliwie znał dobrze owe typy przedstawień. 
Jednym z takich wizerunków, cieszącym się wielkim kultem 
na terenie ówczesnych Niderlandów, był obraz Matki Boskiej 
łaskawej „Notre Dame de Grace” z katedry w Cambrai pod Lil-
le16. Ten obraz sieneńskiego mistrza z 1350 roku Cranach mógł 
widzieć w czasie swej podróży do Niderlandów w 1508 roku. 
Wizerunek z Cambrai będący odmianą Głykophilousy, różni się 
do obrazu Maria Hilf tym, że układ jest odwrócony - Madonna 
stoi, inny jest układ nóżek Dzieciątka i podtrzymujących je rąk 
Marii. Dzieciątko jedną z rączek chwyta za welon, ale drugą - 
tak jak u Cranacha - ujmuje swą Matkę pod brodę. zgodnie 
z niezwykle popularnym w piętnastowiecznych Niderlandach 
religijnym ruchem dvotio modena17 chcąc uczynić przedstawie-
nia religijne bardziej przemawiającymi do emocji i indywidual-
nego doświadczenia odbiorcy, przedstawiano Madonny najczę-

ściej bez oznak niebiańskiej chwały,  
co zresztą odpowiadało późniejszym 
postulatom Lutra. W obrazie Crana-
cha kumulują się osiągnięcia wiel-
kich renesansowych włoskich arty-
stów - w ich właśnie dziełach znalazł 
źródło dla swych Madonn. Pewne 
analogie można odnaleźć już w Ma-
donnach rafaela tzw. „Madonnie 
Cowper”, „Madonnie Tempi”, „Ma-
donnie Mackintosh”. Tak więc pro-
gram ikonograficzny cranachowskie-
go oblicza Madonny to wypadkowa 
wielu innych przedstawień. 
  

   „Cudowna” 
kopia z Pasawy  

 
  Namalowana przez niezna-
nego kapucyna kopia z Pasawy nie 
jest dziełem wybitnym niemniej jed-
nak cesarz Leopold ją właśnie otoczył 
szczególnym kultem. W 1622 roku 
administrator biskupstwa pasaw-
skiego i dziekan jego katedry, Marqu-
ardt von Schwendi doznał objawie-
nia Matki Boskiej, w wyniku którego 
na terenie swej posiadłości pod mia-Pasawa. Foto Iwona Brandys
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stem, zwanej Schulerberg, rozpoczął w 1624 roku budowę ko-
ścioła18. W ołtarzu umieścił kopię cranachowskiej madonny, 
namalowaną przez nieznanego artystę (w dokumentach nazy-
wanego „skromnym malarzem z Passau” 19. Do sanktuarium 
pasawskiego obrazu odbywali swoje pielgrzymki zarówno Fer-
dynand II, który był członkiem zawiązanego tam bractwa, jak 
i również cesarz Leopold I. W roku 1676 z okazji jego zaślubin 
z trzecią z kolei małżonką Eleonorą Magdaleną z Palatynatu 
Neuburg, ufundował tam wystawną cesarską lampę, a w ścia-
nach tamtejszego kościoła do dziś budzi podziw broń turecka 
podarowana jako wota cesarza pochodzące z prowadzonych 
przez niego roku bitew z Turkami20. opiekę nad sanktuarium 
objęli ojcowie kapucyni, którzy stali się głównymi propagatora-
mi kultu wizerunku. 
 obraz, flankowany dwoma posągami św. Sebastiana 
i św. rocha21, znajduje się w ołtarzu głównym kościoła Maria 
Hilf. Kopia ujęta jest w srebrną ramę unoszoną przez rzeźby 
dwóch aniołów. W górnej części ramy znajduje się dodatkowo 
srebrna korona cesarska. Cechą charakterystyczną jest brak 
welonu na głowie Dzieciątka i charakterystycznego uśmiechu 
na ustach Maryi.  

Historia wezwania 

 Walter Hartringer badający istotę pielgrzymek wy-
kazywał, iż istotny wkład22 w tak szybkie rozpowszechnianie 
omawianych przedstawień miały wezwania Maria Auxiliatrix 
Christianorum oraz Maria Hilf23.
 Wymienione jako pierwsze łacińskie wezwanie ma 
swoją genezę u początków chrześcijaństwa. Jak podaje Kuź-
makówna, na zachodzie tytuł Auxiliatrix znany był od V wie-
ku w piśmiennictwie kościelnym24. W czasach nowożytnych  
od bitwy pod Lepanto w 1571 roku wezwanie weszło w nową 
fazę - zaczęło być używane jako zew bojowy chrześcijańskiej 
floty. Następnie od 1557 roku weszło w skład Litanii Loretań-
skiej, która dzięki papieżowi Klemensowi VII w 1601 została 
uznana za jedyną oficjalną litanię maryjną.
 Spontaniczna inwokacja Maria Hilf ! ma również swo-
ją historię. Sięga okresu wojny trzydziestoletniej. W tym cza-
sie na terenie Niemiec ludność była dziesiątkowana walkami 
oraz chorobami epidemicznymi. Kuźmakówna podaje, że  
w najkrytyczniejszych latach walk wierni wchodzili do kaplicy 
na pasawskim wzgórzu Schulberg z błagalnym wołaniem Mat-
ko Pomóż!25 
 Podczas kolejnych wojen tureckich prowadzo-
nych przez cesarza Leopolda I cześć oddawana Maryi 
Wspomożycielce przeżyła największy rozkwit. W cza-
sie bitwy o Wiedeń 12 września 1683 roku z Turka-
mi na Kahlenbergu wydano zew bojowy Maria Hilf! 
Leopold, czciciel cranachowskiej Madonny, jako wypełnienie 
modlitwy dziękczynnej po zwycięstwie, ufundował do zało-
żonej przez siebie kaplicy na Kahlenbergu (wzgórze Leopolda) 
kopię obrazu nazywaną Maryją Pomocy Tureckiej26. Dzień wik-
torii wiedeńskiej -12 września 1683 roku - papież Innocenty 
XI ogłosił świętem imienia Najświętszego Imienia Marii czczo-
nym w kościele powszechnym. 
 ukoronowaniem, a zarazem impulsem do rozwoju czci 
Maryi Wspomożycielki stało się święto 24 maja Maria Auxiliatrix 
Christianorum ustanowione w 1815 roku przez papieża Piusa 
VII. Później, za sprawą świętego Jana Bosco, gorliwego krze-
wiciela tego kultu, Wspomożycielka Chrześcijan zyskała nowy, 
nieco zmieniony tytuł - Wspomożycielka Wiernych. Wezwanie 
zyskało również nowe malarskie przedstawienie Madonny na-

malowanej według projektu Tomasza Lorenzone dla świątyni 
Wspomożycielki w Turynie27. odtąd często i cranachowską 
Madonnę często określano Wspomożycielką Wiernych.

 

zasięg kultu
  
  Pierwsza faza popularności przypadła na okres spra-
wowania władzy przez arcyksięcia Ferdynanda i jest związana 
z kataklizmem wojny trzydziestoletniej w latach 1618-1648. 
Skutkiem owych wyniszczających trzech dekad walk, które 
swym zasięgiem objęły środek Europy był dramatyczny spadek 
liczby ludności spowodowany głównie przez wielkie epidemie. 
Demograficzny impas pogłębiały też często wówczas występu-
jące plagi głodu i nieurodzaju. Dla dotkniętych nieszczęściami 
ludzi Madonna stała się wybawicielką. o skali szybko rozprze-
strzeniającego się kultu świadczy fakt, iż w samym Insbrucku 
w latach 1662-1723 odnotowano 4188 uzdrowień28. 
 rozpowszechnianie kultu uzależnione było między 
innymi od połączeń komunikacyjnych. Jedno z głównych jego 
ośrodków -  Pasawa29 leży u zbiegu trzech rzek Dunaju, Inn  
i Ilz. Transport soli rzeką Inn uczynił z tego miejsca ważny 
węzeł handlowy. od 1663 roku przebiegało przez Pasawę po-
łączenie komunikacyjne między regensburgiem a Wiedniem 
i stało się najważniejszą drogą Starej rzeszy. Ważnym faktem 
przytoczonym przez Hartringera był pobyt w 1678 roku w Pa-
sawie Petrusa rongulilio - hiszpańskiego ambasadora30, który 
zdaniem autora mógł wpłynąć na popularność cranachow-
skiego wizerunku na terenie Hiszpanii. Kolejną słynną kopię 
obrazu umieszczono w 1660 roku w Wiedniu. opiekunami 
małego podmiejskiego kościółka, w którym znajdował się ob-
raz byli członkowie zakonu barnabitów. Kult utrzymuje się tam  
po dziś dzień, a wokół kościoła wyrosła szósta dzielnica Wied-
nia o nazwie Mariahilf. Kult Matki Boskiej Pasawskiej rozwi-
nął się w północnych dzielnicach cesarstwa - między innymi  
w Czechach i na Morawach. W inwentarzu dobytku mieszczan 
praskiego Starego Miasta w latach 1627-1715 odnotowano  
aż 86 przypadków posiadania wizerunku pasawskiej Madonny. 
Na tere nie Czech około 60 kościołów i kaplic nosiło wezwanie 
Matki Boskiej Wspomożycielki. Ważniejsze z nich znajdują się 
w miejscowościach: Chlumek u Luźe, Skoćice, Kreśice, Skoky, 
Teplice nad Metuji, Železna ruda, Sopoty czy zlaté Hory. W sa-
mej Pradze kopie obrazu znajdowały się w kilku świątyniach, 
między innymi NMP Tyńskiej i w Klementinum31. Na nieco 
mniejszą skalę kult Matki Boskiej Passawskiej występował na 
Śląsku będącym również ówczesną dzielnicą Cesarstwa. Dzięki 
rozpoczętym badaniom liczba odnalezionych obrazów ciągle 
się powiększa. Na ziemiach dawnej rzeczpospolitej kult był 
znacznie mniej intensywny. Tu zachowało się kilka przykładów 
cranachowskiego wizerunku - na przykład w kościele św. Jó-
zefa w Poznaniu, Chełmnicy Dużej koło Włocławka, Chełmo-
niu i orzechowie koło Wąbrzeźna, Grudusku koło Ciechanowa, 
złoczewie koło Sieradza, Starej Wsi koło Sanoka, Wyszkowie 
nad Bugiem, opiniu na Warmii, oraz w Jaworznie. Krystyna 
Kuźmakówna badająca działalność bractw wykazała jednak,  
iż zasięg kultu był znaczne bardziej rozległy.
  

 Sposoby rozpowszechniania kopii
  
 Niezwykle prężne w „promowaniu” wizerunku na 
terenach Cesarstwa Niemieckiego okazały się bractwa maryj-
ne i związany z ich działalnością potężny ruch pielgrzymkowy. 
Pielgrzymom towarzyszył handel dewocjonaliami. Drukowano 
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małe ulotki z modlitwą i informacjami o „cudownej” Maria 
Hilf. Pojawiały się również drukowane relacje o uzdrowieniach. 
Autorami pierwszych „ksiąg cudów” byli ojcowie kapucyni. 
zasłynęli oni jako duszpasterze pielgrzymkowi, autorzy zbio-
rów kazań i śpiewników opatrzonych omawianym wizerun-
kiem. W rachunkowych księgach z pasawskiego kościoła Ma-
riahilf znajdują się coroczne wpisy podobne do wpisu z 1687 
roku, z którego dowiadujemy się o sześciuset sprzedanych 
obrazkach. Podane są również nazwiska niektórych twórców.  
Są wśród nich iluminator Sebastian Wohner, malarz Carl Egi-
dius Egger oraz rytownicy w miedzi Johann Georg Schickhler 
i Jan Sadeler. W latach 1636-1680 tworzył w Pasawie Johann 
Seitz nazywany „Mistrzem z Passau” - znakomity rzeźbiarz, 
między innymi twórca statuetki z kości słoniowej przedsta-
wiającej Pasawską Madonnę. od 1750 roku w inwentarzu ko-
ścielnym napotyka się wzmianki o obrazach za szkłem32, które 
cieszyły się szczególną popularnością w XIX wieku. Częstym 
zwyczajem, głównie w południowych Niemczech, było malo-

Wrocław. Foto Jakub Kamykowski

wanie obrazu bezpośrednio na zewnętrznych ścianach domów. 
W świadomości mieszkańców miały one chronić dom przed 
bólem, strachem i śmiercią. Ich liczba gwałtownie wzrastała 
w czasach epidemii. W Polsce oprócz malarskich kopii zacho-
wały się małe druki ulotne i to najczęściej dotyczące sanktu-
ariów Maria Hilf znajdujących poza granicami dzisiejszej Polski  
- na przykład w kościele im. Jezus zachowała się rycina spo-
rządzona do otoczonego kultem obrazu Matki Bożej Wspomo-
życielki znajdującej się do dzisiaj w kościele uniwersyteckim  
we Wrocławiu. 

Bractwa Maria-Hilf  
na terenie Europy 

    
 Bractwa były jedną z głównych sił rozpowszech-
niania wizerunku. Według definicji prawa kanonicz-
nego są to zrzeszenia religijne erygowane formalnym 
dekretem przez władzę kościoła i pozostające pod jej 
zwierzchnością jako stała fundacja, mająca osobowość 
prawną, własną administrację oraz statuty regulujące 
strukturę, charakter i cele bractwa, a także sposoby ich 
realizacji. Celem bractwa jest rozwój kultu publicznego  
w Kościele, pogłębienie i zaktywizowanie chrześcijańskiego 
życia członków bądź prowadzenie określonej działalności reli-
gijnej lub społecznej, najczęściej bractwo realizuje różne cele,  
z których jeden określa jego specyfikę.
 Bractwa i stowarzyszenia religijne, które czciły Mat-
kę Bożą, powstawały w czasie walk z herezjami, wypraw krzy-
żowych i po reformie gregoriańskiej. Na zachodzie Europy już  
w średniowieczu występowały one pod różnymi tytułami 
maryjnymi: Maria Misericordiosa, Della Pieta, Della Caritas, 
Santa Maria Della Vita, del Popolo, del Suffragio. od XIII 
wieku spotykano bractwa oczyszczenia NMP, Wniebowzię-
cia, NMP Królowej Nieba i ziemi, Niewolników NMP33.
 reformacja i związane z nią walki religijne  
w okresie nowożytnym, zrodziły szereg inicjatyw, mających  
na celu rozpowszechnianie prawd religijnych szczególnie  
w tym czasie atakowanych. W odpowiedzi na protestanckie 
zaprzeczenie obecności Chrystusa w Eucharystii, katolicy 
dążyli do rozpowszechnienia kultu Najświętszego Sakra-
mentu poprzez zakładanie bractw poświęconych Euchary-
stii i świętu Bożego Ciała. Ataki protestantów były skiero-
wane również przeciw kultowi Najświętszej Marii Panny 
i świętych. W odpowiedzi zakładano liczne bractwa m.in. 
różańcowe i szkaplerzne34.
 Popularność fraterni Axilium Christianorum czy-
li stowarzyszenia, którego symbolem była cranachowska 
Madonna, wiązała się z działalnością Towarzystwa Jezu-
sowego oraz z zakonem kapucynów. Konfraternie jezuickie 
miały na celu zachowanie wiary, likwidację herezji, wzmo-
żenie troski chrześcijan o zbawienie własne i bliźnich. Na 
równi z działalnością religijną stawiano działalność dobro-
czynną. Struktura organizacyjna tych bractw nie odbiegała  
od innych jezuickich sodalicji mariańskich. Cechą charak-
terystyczną była możliwość dokonania wpisu osobiście bądź 
listownie poprzez przesłanie personaliów na adres opieku-
na stowarzyszenia. zdarzało się, że należały do nich osoby, 
które nigdy nie były w danym miejscu kultu. Kandydat sam 
obierał termin wpisu. W tym dniu musiał też dokonać na-
leżącej do rytu praktyki religijnej, a więc sakramentu poku-
ty oraz aktu ofiarowania Marii Wspomożycielce modlitwy 
w specjalnej formule. Ponadto nowy członek musiał udać 
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się do świątyni aby odmówić modlitwę w intencji papieża 
następnie za „wykorzenienie herezji”, oraz o zgodę między 
władcami chrześcijańskimi. Każdy członek był zobowią-
zany uczestniczyć w dwóch mszach świętych - w intencji 
zmarłych i za członków bractwa. Powiązania członków po-
przez mszę świętą zdecydowały o charakterze jezuickich 
stowarzyszeń MB Wspomożycielki nazywanych często Ligą 
Duchową albo Świętym związkiem.
 Na terenie Europy głównymi ośrodkami, z któ-
rych promieniowała popularność fraterni MB Wspomo-
życielki były: Pasawa, Insbruck, Wiedeń, Monachium, 
Turyn35. Popularność bractw szybko wyzwoliła je spod 
wpływów pierwotnego pasawskiego centrum. Pierw-
szą konkurencyjną siedzibą stał się Insbruck. Tu,  
w stolicy Tyrolu w 1680 roku, jezuici założyli fraternię. Jej 
członkowie czcili oryginał obrazu łukasza Starszego znaj-
dujący się od 1650 roku w kościele św. Jakuba. oprócz tego 
Insbruck posiadał dwa inne miejsca kultu w mieście i 70 
w okolicy, a swoim zasięgiem obejmował całą Bawarię36. 
Insbruckie bractwo znajdowało się pod opieką jezuitów  
od założenia w 1680 roku. Posiadało nieco zmienioną nazwę  
i kierowało się odrębnymi statutami. Nazwa brzmiała S. 
Mariae de Succursu (z łac. succurro znaczy spieszyć z pomo-
cą37). z tego miejsca kult rozpowszechnił się na południo-
wą Bawarię. Trzecim ośrodkiem kultu był Wiedeń. Kopię 
obrazu czczono tam od 1660 roku w jednej z cmentarnych 
kaplic, a od 1673 roku w kościele Mariahilfe, ufundowanym 
przez cesarza Ferdynanda38. Bractwo wiedeńskie było pro-
wadzone przez kapucynów, którzy mieli szczególne względy  
na dworze cesarskim39. od końca XVII wieku do pierwszej 
połowy XVIII wokół wiedeńskiego ośrodka powstał łańcuch 
nowych miejsc kultu. 
 Konfraternia działająca w Monachium miała wpływ  
na całą Bawarię. Czczono tu kopię namalowaną przez Ka-
rola Lotha, która do dziś znajduje się w kościele św. Pio-
tra. 17 stycznia 1683 roku fraternia otrzymała brewe pa-
pieża Innocentego XI Cum sicut acceptimus. Introdukcja 
nowej konfraterni odbyła się w okresie nowenny do rocz-
nicy zwycięstwa pod Wiedniem - 8 września 1684 roku. 
Pięć lat później bractwo liczyło już 150 tysięcy członków,  
a z biegiem czasu Monachium stało się centrum kultu obra-
zu Maria Hilf, który za sprawą związków dynastii sięgał Pie-
montu, Lotaryngii i Niderlandów. Do tego bractwa wpisał 
się między innymi elektor bawarski Maksymilian Emanuel.  
W poczet jego członków została także zaliczona jego żona Ku-
negunda - córka Jana III Sobieskiego. Księgi brackie zawierają 
szereg innych nazwisk osobistości świeckich i duchownych, 
całe konwenty i opactwa. rejestry członkowskie pozwoliły 
nakreślić zasięg geograficzny wpływów bractwa monachij-
skiego. objęły one Czechy, Śląsk, Polskę, Francję, Holandię, 
Włochy. Członkowie otrzymywali legitymacje przynależności  
z graficzną kopią Madonny Cranacha. Cel działalności był 
potrójny: kult Marii pod wezwaniem Wspomożycielki, oso-
biste uświęcenie, przygotowanie do śmierci. To ostatnie po-
dyktowała przypuszczalnie panika spowodowana inwazją 
turecką i pomorem na skutek chorób epidemicznych panu-
jących w tym okresie.
  Kult Wspomożycielki przenikał z Monachium nie 
tylko poprzez apostolską misję kapucynów, barnabitów czy 
jezuitów. Szerzył się również poprzez ożywione kontakty 
gospodarcze i kulturowe, które były możliwe dzięki nowym 
powiązaniom dynastii na tle zmiany układu sił politycz-
nych w Europie. K. Kuźmak twierdzi, iż niewykluczone jest, 
że zasięg promieniowania arcybrasterstwa monachijskiego 

obejmował również tereny południowo-wschodnie Europy. 
Ślady kultu spotykane są między innymi na Węgrzech, za-
równo w świątyniach pokapucyńskich jak i pojezuickich. 
Autorka twierdzi, iż decydujący wpływ na los bractw jezu-
ickich40 miała kasata zakonu41. 

Bractwa Matki Bożej Wspomożycielki 
na terenie Śląska

 Na Śląsku nie było intensywnego ruchu pielgrzymkowe-
go42 i nie powstawały wielkie sanktuaria czczące pasawską Madonnę. 
Mimo to znajdywali się tu liczni czciciele, o czym świadczy niezbi-
cie odnaleziony materiał zabytkowy.
 Kult Matki Bożej Wspomożycielki rozwijał się na tych zie-
miach co najmniej od czasów wojny trzydziestoletniej. Powstające 
tu bractwa, podobnie jak w Bawarii i Tyrolu, wyrosły jakby orga-
nicznie z potrzeb epoki na tle aktualnej ideologii religijnej. Włady-
sław Bochnak stwierdził, iż sodalicje jezuickie zwracały szczegól-
ną uwagę na pozyskiwanie wpływowych osobistości. W innych 
bractwach masowych rzadziej występowały nazwiska magnatów 
względnie wyższych urzędników (badania dotyczyły diecezji wro-
cławskiej)43. 
 oprócz nieruchomości i kapitałów sodalicje posiadały 
również majątek ruchomy. Gromadzenie majątku pozostawało  
w ścisłym związku z sytuacją, jaka istniała w kościele, przy którym 
bractwo rozwijało swoją działalność. Jeśli parafia była bogata i po-
siadała kościół należycie wyposażony, stowarzyszenie było zwol-
nione od nabywania sprzętu. z czasem rozwinęła się praktyka dą-
żenia do niezależności. organizacje starały się mieć w posiadaniu 
własne paramenty liturgiczne oraz wszelkiego rodzaju dekoracje 
na przykład świece. zakon prowadził na szeroką skalę działalność 
wydawniczą. Wydawał modlitewniki, książki z tłumaczeniem 
ogólnych prawd wiary, druki o charakterze ewidencyjno-informa-
cyjnym, spisy żyjących i zmarłych członków. Do erekcji każdej fra-
terni konieczne było uzyskanie dekretu papieskiego, który oprócz 
formuły zatwierdzającej zawierał także główne punkty ustaw, 
odpusty i inne przywileje dla członków. Na czele stawał ojciec du-
chowny, opiekun wyznaczony przez rektora i zarząd kolegium. za-
kończeniem etapu starań było uroczyste wprowadzenie bractwa  
do kościoła lub kaplicy brackiej. Najczęściej łączyło się to z objęciem 
własnego ołtarza, niekiedy nowo ufundowanego. Na ten cel brac-
twa uzyskiwały środki ze składek członkowskich, legatów i ofiar 
bogatych osób, dla których prowadzono osobne księgi honorowe 
lub praktykowano zapisy w albumach (istniał zwyczaj wpisywania 
fundatora bractwa na pierwszym miejscu w albumie konfraterni 
przed prowincjałem zakonu lub proboszcza). 
 Prawie każdy z ołtarzy był obdarzony przywilejem nad-
zwyczajnych łask w ciągu jednego dnia tygodnia - na przykład 
bractwu Matki Bożej Wspomożycielki przydzielona była sobota44. 
 otoczone mecenatem cesarza, śląskie organizacje rozwija-
ły się szczególnie w XVIII wieku pod kierunkiem jezuitów45. znacz-
niejsze ośrodki powstawały w regionach objętych nową falą kato-
licyzmu rządowego po pokoju westfalskim oraz w okresie Wojen 
Śląskich na terenach Księstwa Wrocławskiego, Księstwa Świdnic-
ko-Jaworskiego i hrabstwa kłodzkiego. Najwcześniejszym ośrod-
kiem kultu na tym terenie był Wrocław z zachowaną kopią obrazu 
sprowadzoną tu w 1698 roku. Kult wizerunku stawał się szerszy za 
sprawą licznych pielgrzymek spoza miasta. Ważną rolę odegrała też 
broszura wydana przez jezuitów, opisująca dzieje obrazu i opatrzo-
na załączonymi do nich modlitwami do Wspomożycielki. W czasie 
Wojen Śląskich zawieszono obok obrazu ponad 100 wotów46. Wśród 
czcicieli wpisanych do albumów brackich znajdowała się liczna 
młodzież należąca do sodalicji szkolnych. Także inne bractwa jezuic-
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kie część swoich praktyk religijnych odprawiały przy wrocławskim 
ołtarzu, szczególnie w czasie wojny siedmioletniej (1757), w wy-
niku której zmarło 20 procent mieszkańców miasta. Włą-
czały one do swych praktyk procesje do ołtarza Matki Bożej  
w kościele im. Jezus. oddziaływanie wrocławskiego ośrod-
ka kultu szerzyło się między innymi w kierunku Świdni-
cy. ze względu na bliskość geograficzną, jak i strategiczne 
usytuowanie miasta w czasie Wojen Śląskich, a także żywe 
kontakty wzajemne obie placówki jezuickie wpłynęły na 
powstanie bractw w Witoszowie i Marcinkowicach oddalo-
nych zaledwie kilkanaście km Świdnicy.
 Jak twierdzi Krystyna Kuźmak założona w 1751 
roku konfraternia w Witoszowie nie była nowym tworem 
gdyż kult istniał tam już od dawna. Jak podaje w 1729 roku 
z funduszu uzbieranego z „kar nakładanych na heretyków” 
zakupiono statuę Matki Boskiej Pasawskiej Wspomożyciel-
ki. Dla bractwa postarano się zaś o „pasawski obraz”47 .
   W 1752 roku zało-
żono bractwo Matki Boskiej 
Wspomożycielki w Marcin-
kowicach (miejscowość po-
łożona 15 km na północny 
wschód od Świdnicy), przyna-
leżne podobnie jak witoszow-
skie do kolegium jezuitów  
w Świdnicy. W celu wznie-
cenia kultu maryjnego jezu-
ici sprowadzili cranachow-
ski wizerunek Matki Bożej. 
W 1740 roku  pielgrzymi  
z okolicy przynieśli już wota 
do łaskami słynącej Mat-
ki Boskiej Marcinkowic.  
W rok po założeniu fraterni,  
(a więc od 1753 roku) re-
gularnie przybywały tu 
procesje także ze Świdni-
cy, gdzie wyznaczono na-
wet urząd kaznodziei uro-
czyście przemawiającego  
u bramy miasta do piel-
grzymki ruszającej do Marci-
nowic. W tymże roku odpra-
wiono przy obrazie 153 msze 
święte przez pątników – ka-
płanów spoza Towarzystwa 
Jezusowego. 
 ostatnie bractwo 
śląskie, po którym zo-
stały zaledwie szczątki 
dokumentów, prowadzi-
li krzyżowcy z czerwoną 
gwiazdą z konwentu św. 
Macieja we Wrocławiu. Siedzibą tej konfraterni był Ty-
niec Legnicki, położony 15km na wschód od Legnicy,  
a przynależny od Joanitów. Stosunki tego zakonu z je-
zuitami we Wrocławiu i żywotny wówczas w ich koście-
le kult Wspomożycielki sugerują zależność genetycz-
ną bractwa w Tyńcu Legnickim od kolegium jezuitów  
we Wrocławiu. Krystyna Kuźmak podaje, iż zorgani-
zowane tam bractwo Maryi powstało w latach wojny 
siedmioletniej lub po jej zakończeniu, kiedy to kult wro-
cławskiej Wspomożycielki osiągnął już szczytową fazę 
popularności48.

Bractwa na terenie 
rzeczpospolitej

  

 W XVII wieku rozległy obszar dawnej rzeczypospolitej 
graniczył z zachodnią, łacińską Europą na linii liczącej ponad 
1000 km. Spośród wielu rozmieszczonych „okien na świat” 
wyróżniały się dwa, szczególnie szeroko otwarte: Gdańsk łączą-
cy Polskę z protestanckim światem Europy i Śląsk tradycyjnie 
wiążący rzeczpospolitą z Europą Środkową, a dalej zachodnią, 
zwłaszcza z jej katolicką częścią z cesarstwem habsburskim  
na czele. z habsburskim Śląskiem, a tym samym z katolickim 
obszarem rzeszy Niemieckiej graniczyły w zasadzie trzy obsza-
ry ziem koronnych: Małopolska zachodnia od Siewierza po Ży-
wiec, ziemia Sieradzka i Południowa Wielkopolska. Siedemna-
sty wiek na ziemiach należących do rzeczypospolitej to okres 
wojen z Turcją oraz Szwecją - pierwsza miała miejsce w latach 

1626-1629, druga nazywa-
na „Potopem” szwedzkim 
w latach 1655-1660. Na-
tomiast pierwsza połowa 
XVIII wieku to okres woj-
ny północnej trwającej na 
przestrzeni lat 1700-1721. 
Prowadzone wojny odci-
snęły silne piętno na społe-
czeństwie zamieszkującym 
tereny rzeczypospolitej. 
Najeźdźcami byli muzuł-
manie (Turcy, Tatarzy) oraz 
luteranie (Szwedzi, Bran-
denburczycy, Siedmio-
grodzianie). zagrożenie 
ze strony wymienionych 
różnowierców wzmogło 
żarliwość religijną, a okres 
„Potopu” szwedzkiego to 
czas najskrajniejszego na 
naszych ziemiach potę-
pienia „herezji”. W sztuce 
proces ten przejawiał się 
między innymi w antypro-
testanckiej wymowie ide-
owej programów dekoracji 
kościelnych49.  
 W tym procesie jedno  
z głównych miejsc zajmo-
wało Towarzystwo Jezuso-
we. Członkowie zgroma-
dzenia utrzymywali żywe 
kontakty zarówno z Wied-
niem jak i z Insbruckiem 
oraz z innymi kolegiami. 

Byli zaangażowani w duszpasterstwie wojskowym podczas 
bitwy wiedeńskiej wśród polskiego rycerstwa. Przenikanie tej 
formy kultu pasawskiego obrazu MB Wspomożycielki Chrze-
ścijan jest również związane z uczestnictwem Polaków w odsie-
czy wiedeńskiej. Jeden z żołnierzy wydał we własnym przekła-
dzie z łaciny Miecz przeciwko Turkom oraz znak zwycięskiej Maryji,  
w którym jest opisana rola Matki Bożej w pokonaniu Turków50. 
z tym zjawiskiem wiąże się geneza pierwszego na ziemiach 
polskich bractwa Wspomożycielki Chrześcijan zorganizowane-
go przy kościele jezuitów w Lublinie.

Obraz bractwa w Witoszowie, foto M.Gałuszka.
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  Bractwo założono 1 stycznia 1723 roku. uroczysta in-
trodukcja i obrazu Maryi Wspomożenia kopii cranachowskiego 
wizerunku odbyła się 24 maja 1723 roku w kościele św. Micha-
ła. Statut bractwa z Lublina był identyczny ze statutem brac-
twa w Monachium. Jego fundatorem był Anastazy Miączyński 
- wojewoda Wołynia, podskarbi koronny i łowczy Królestwa. 
urząd wojewody królewskiego otrzymał od króla Jana III So-
bieskiego w nagrodę za udział w odsieczy w 1683 roku51. roz-
przestrzenienie się bractwa było także związane z korzystnym 
usytuowaniem gospodarczym Lublina i strukturą polityczno-
gospodarczą państwa. Album konfraterni z Lublina obrazuje 
duży rozwój tej organizacji. W pierwszym roku zapisano do 
niej 1375 członków. Ich liczba systematycznie wzrastała -  
w następnych latach przybyły 604 osoby, a w 1725 
roku jeszcze 439. Bractwo od początku posiadało człon-
ków ze wszystkich stron kraju, co niewątpliwie wiązało się  
z charakterem tego ośrodka 
jako siedziby trybunału. In-
formacje  o kulcie wizerunku 
rozpowszechniano za po-
mocą ulotki pt. „Informacje  
o Bractwie”. rozsyłano też 
książeczki brackie - „Tydzień 
św. NP Posiłkującej…”52

 Do bractwa należeli 
między innymi Jan Dzie-
duszycki z Wołynia, kasz-
telan halicki Józef Branicki  
z żoną, Marianna z Potoc-
kich Poniatowska, Alek-
sandra z Czartoryskich Sa-
pieżyna - podkanclerzyna 
Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, podkanclerzy Michał 
Sapieha i Aleksander Sapieha 
– wojewoda płocki. Istnieje 
zapis, iż na przykład chełm-
ski rejent grodzki – Andrzej 
znamirowski „ufundował 
srebrną sukienkę na bracki 
obraz cranachowskiej Wspo-
możycielki”53.
 Na założenie brac-
twa w Kaliszu wpłynęło jego 
położenie geograficzne -  mia-
sto leżało przy ważnym trak-
cie handlowym. znakomicie 
funkcjonowała wymiana per-
sonelu między kolegium kali-
skim i lubelskim zwłaszcza 
po roku 1731, kiedy to prze-
niesiono kurs filozofii z Lubli-
na do Kalisza. Fundatorką 
stowarzyszenia była Apolo-
nia Kamińska. Należało do niego wiele ważnych osobistości 
- na przykład Marianna Szołdrska i podczaszanka Teresa Ko-
rzeńska, z duchownych - kanonik kolegiaty kaliskiej ks. F. Ty-
burski i wikariusz tejże kolegiaty, ks. A. Piątkiewicz zapisani  
9 czerwca 1726 roku. Do albumu bractwa lubelskiego wpisano 
kaliszanina znanego z zaangażowania w odsiecz antyturecką 
w roku 1683 - o. rutka. Ważnym wydarzeniem było wydanie 
przez rektora kolegium kaliskiego o. Godfryda Hannenberga 
broszury, w której uzasadnia on kult pod kątem teologicznym 
i historycznym. Przypomina w niej, że podczas przemarszów 

wojsk szwedzkich Kalisz cieszył się podobną opieką Maryi, tak 
jak miasto Toruń czy Lublin54. Po ogłoszeniu brewe o kasacie je-
zuitów bractwo Wspomożycielki istniało nadal. 
 W ścisłym związku z lubelskim bractwem Wspomoży-
cielki pozostawała także geneza bractwa w łucku - trzeciej kon-
fraterni na terenie rzeczypospolitej. Fundator bractwa - archidia-
kon Eliasz Hulewicz, był deputowanym do trybunału koronnego 
w Lublinie, gdzie zetknął się z omawianym kultem bractwa 
Maryi Wspomożycielki. Aktu fundacji dokonał przypuszczalnie 
w okresie sprawowania urzędu wikariusza generalnego pod-
czas wakatu na biskupstwie łuckim w 1731 roku. Introdukcja 
konfraterni do jezuickiego kościoła św. Piotra i Pawła odbyła się  
4 czerwca 1748 roku. Ważną informacją wydaje się być, iż brac-
two to otrzymało indukt papieża Klemensa XII z 30 sierpnia 1736 
roku udzielający odpustu za msze święte przy ołtarzu bractwa 
Wspomożycielki w łucku. Ciekawostką jest, że kaznodzieja oj-

ciec Klazowski (entuzjasta 
Maria Hilf) w wygłoszo-
nym podczas introdukcji 
w łucku, kazaniu kreślił 
historię bractw w Polsce 
wiążąc ją z Insbruckiem, 
Turynem i Santa Fe, skąd 
rzekomo miałyby być do 
nas przywiezione55. 

Matka Boża  
Wspomożycielka 

w przekazach iko-
nograficznych

 
  Każda niemal idea reli-
gijna, nawet formuły mo-
dlitwy i konkretne cytaty 
biblijne znajdowały swój 
wyraz plastyczny. Dzie-
ła sztuki powstawały od 
razu dla celów kultowych, 
bądź do kultu bywały z 
czasem wykorzystywane. 
Program ikonograficzny 
Madonny Cranacha zo-
stał w wielu przypadkach 
poszerzony o inne akcenty 
religijne, jak również o ele-
menty związane z tematy-
ką polityczną. Idea Marii 
Wspomożycielki była ada-
ptowana do aktualnych 
potrzeb wiernych lub 
modnych wówczas innych 
form pobożności. zawsze 

owocowało to o nowe ujęcia plastyczne.

Jaworzno

 obraz Matki Boskiej Wspomożycielki w kościele pod 
wezwaniem św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie to jeden 
z najstarszych w Polsce zachowanych przykładów. Madonna zo-
stała namalowana w lustrzanym odbiciu, co świadczy o tym, że 
wizerunek malowano za pośrednictwem wzoru graficznego.

Jaworzno. Foto Marian Kornecki

25



  W obrazie widoczne jest odejście od kolorystyki pier-
wowzoru. Płaszcz jest błękitny, a suknia czerwona. Brak rów-
nież welonu na głowach obu postaci jest znacznym odejściem 
od oryginału.
 Jaworznicki obraz nie jest związany z jezuickim brac-
twem. Ciekawym jest, że umieszczono go w 1728 w kaplicy MB 
Szkaplerznej. Jego historia dobrze ilustruje różne historyczne za-
wiłości i obiegowe opinie jakie narosły przy tym typie przedsta-
wienia56. 
  Pierwsza wzmianka o obrazie została odnotowana w sprawoz-
daniu z wizytacji jaworznickiej parafii jakiej dokonał dnia 
15 marca 1748 roku biskup załuski. Stwierdzono w niej,  
że kaplica Matki Bożej Szkaplerznej znajduje się „przedziw-
nie piękny obraz Matki Boskiej”. W dokumencie tym stwier-
dza się również, że na jego odwrocie 
umieszczony jest napis o następują-
cej treści: „Depicta Neapoli 1666. 12. 
Januari” - informujący, że namalo-
wano 12 stycznia 1666 w Neapolu.
 Protokół z wcześniejszej 
wizytacji z 1728 roku nie zawiera 
żadnej wzmianki o obrazie, jednak-
że obraz mógł się już znajdować w 
posiadaniu parafii. Autorzy mono-
grafii badający historię jaworznic-
kiej kolegiaty twierdzą,  iż działające 
od 1670 roku Bractwo Szkaplerzne   
w 1728 roku otrzymało w celu pomiesz-
czenia obrazu na własność kaplicę prze-
mienienia Pańskiego, która wtedy zmie-
niła wezwanie57. Następna wzmianka 
o tajemniczym obrazie pochodzi  
z inwentarza kościoła spisanego  
w 1828 roku. Tu wspomniano, że 
na ramach obrazu znajdowało się 
„osiem małych, szklanych obraz-
ków z wyobrażeniami różnych wi-
zerunków Madonny”58.
 od dawna w Jaworznie 
opowiada się legendy o pochodze-
niu obrazu. Jedna z nich mówi,  
iż ówczesny biskup krakowski Jan 
Małachowski przebywający w 1691 
roku w Jaworznie zakupił obraz  
i podarował go tutejszej parafii na 
polecenie króla Jana III Sobieskiego 
w dowód wdzięczności za udział 40 
jaworznian w wyprawie na Wiedeń.
 W drugiej połowie XX wie-
ku podejmowano inne próby wy-
jaśnienia okoliczności nabycia obrazu dla tutejszej parafii. 
Jednymi z pierwszych badaczy, którzy poruszyli problem 
niezwykłości dotarcia tego obrazu do naszego miasta byli 
Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki59. Badania nie dały 
żadnej odpowiedzi. W ostatnim czasie próbę tę podjęła Ma-
ria Leś-runicka zajmująca się od wielu lat badaniem historii 
ziemi jaworznickiej. W artykule zamieszczonym w lokalnej 
prasie stwierdziła iż nie ma żadnych powodów, dla których biskup 
krakowski miałby fundować obraz dla jednej z setek parafii znaj-
dujących się nie tylko w jego diecezji, ale nawet w jego dobrach60. 
zdaniem badaczki fundacja była prywatną inicjatywą które-
goś z zamożnych parafian, być może  członka rodziny Pinoc-
cich czy Loccich61. obie rodziny były pochodzenia włoskiego  
i miały rozliczne kontakty na dworach królewskich. za-

mieszkiwały pobliskie okolice, gorliwie też współpracowały 
z proboszczem jaworznickiej parafii  księdzem Piotrem Gro-
cholickim.
  Karolina Targosz - autorka monografii Hieronima Pi-
nocciego62 stwierdza, że Paweł brat osiadłego w Dziećkowicach 
Jana Pinocciego brał udział w poselstwie do Wiednia w 1671 roku,  
a następnie do Neapolu63. Ważnym faktem wydaje się być fakt, 
iż synowie Hieronima byli wychowankami kolegium jezuickie-
go w Nysie, które było jednym z pierwszych śląskich kolegiów 
propagujących kult Wspomożycielki. Nie jest również wyklu-
czone, że za fundacją obrazu stoi kolejna postać współtworząca 
jaworznicką wspólnotę, a mianowicie Ludwik Mikołaj Grabiń-
ski. Pełnił on funkcję starosty klucza lipowieckiego dóbr bisku-
pa krakowskiego. We wsi Jeleń wybudował pokaźnych rozmia-

rów kaplicę. Był doradcą 
budowlanym przeory-
szy klasztoru wizytek  
w Krakowie oraz biskupa 
Jana Małachowskiego,  
z którym łączyła go przy-
jaźń. Przy rozlicznych bu-
dowlach, jakie fundował 
oraz tych, które nadzoro-
wał, zatrudniał artystów 
śląskiego pochodzenia,  
z którymi do końca życia 
utrzymywał kontakty. 
Przytoczone fakty mogły 
zaowocować sprowadze-
niem  obrazu o niemiec-
kiej proweniencji. Na 
dzień dzisiejszy żadnej  
z tych hipotez nie można 
wykluczyć.

Przykłady z te-
renu Śląska.

Wrocław

 obraz z Wrocła-
wia jest również jednym 
z wczesnych przykładów 
naśladownictwa crana-
chowskiego wzoru. Na-
malowany został przez 
nieznanego kopistę. znaj-
duje się w ołtarzu bocznej 
kaplicy kościoła uniwer-

syteckiego pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus.
 otoczony był kultem od czasów wojny trzydziestolet-
niej, a jego miejscem przechowywania była Praga. Pierwszą 
właścicielką była księżna Katarzyna Dworzak, która umierając 
przekazała go księżnej Marii zarub. Przez ponad trzydzieści lat 
znajdował się on w kaplicy zamkowej w miejscowości zumberg  
w Czechach. Chcąc zapewnić tejże Madonnie kult i pomóc resty-
tucji katolicyzmu we Wrocławiu dzięki nowopowstałej placówce 
jezuickiej, baronowa przekazała obraz na rzecz wice prowincjała 
czeskiej prowincji Jezuitów o. J. Willi, ten zaś przekazał go ko-
ściołowi uniwersyteckiemu we Wrocławiu. umieszczony został 
w ołtarzu według projektu brata zakonnego Krzysztofa Tauscha, 
w swojej formie podobnego do ołtarza pasawskiego. Podobnie jak 
w ołtarzu pasawskim srebrną ramę unoszą rzeźby dwóch aniołów. 

Wrocław. Foto Jakub Kamykowski
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Miłoszyce. Foto J. Sawiński

Bardo Śląskie. Foto Michał Kurzej

Sośnicowice. Foto Przemysław Dudzik

Warto wspomnieć, że czcicielem wrocławskiego wizerunku był Leopold Daunius - naczel-
ny strateg wojska cesarskiego64. Przykład ten można zaliczyć do grupy kopii „wiernych” 
o ile je tak można nazwać, nie biorąc pod uwagę stylistycznej czy technicznej odmienno-
ści. Jedynym elementem różniącym jest brak welonu nakrywającego głowę Marii. Biorąc  
za kryterium wierność podobieństwa do obrazów z postacią pasawskiej Madonny, do tej 
grupy wizerunków można zaliczyć obraz z Piotrowic Nyskich. W zestawieniu chronolo-
gicznym jest on na drugim miejscu po obrazie wrocławskim - pochodzi z trzeciej ćwierci 
XVII wieku.

    Miłoszyce

 obraz znajdujący się w tutejszym kościele p.w. św. Mikołaja, powstał  
ok. 1715 roku. Przedstawiona na nim madonna nazywana jest tu Matką Boską różańco-
wą. Matka Boska ubrana jest w błękitną suknię z dekoltem karo osłoniętym muślinową 
wstawką, na jej plecach spoczywa czerwony płaszcz ścielący się na kolanach, jej długie 
włosy spływają na ramiona, a czoło osłania muślinowy woal. Dzieciątko jest nagie i okry-
te tylko przezroczystym białym muślinem. Powyżej Marii i Jezusa, w górnych narożni-
kach obrazu wzlatują putta65 podtrzymujące rogi obfitości, z których wysypują się kwiaty 
róż i różańce. Kompozycyjnymi odpowiednikami postaci anielskich w dolnych rogach 
przedstawienia są postacie świętych dominikańskich przedstawione w półpostaciach:  
z lewej św. Dominik, z prawej św. Katarzyna Sieneńska ze swoimi atrybutami - koroną 
cierniową i krucyfiksem oraz gorejącym sercem. obie ubrane w habity dominikańskie 
postacie zwracają się ku środkowi obrazu unosząc głowy i wzrok ku Dzieciątku. Scena 
rozgrywa się na tle ciemnej, sfałdowanej kotary, której fragmenty widoczne są w górnej 
części przedstawienia66.

Bardo Śląskie

 obraz (olej na desce) znajduje się w klasztorze redemptorystów. Ten 
przykład jest wzorowany zapewne na rycinie augsburskiego rytownika Filipa Ki-
liana. Typ fizjonomii nie nawiązuje do pasawskiego oryginału. Sposób malowa-
nia wydaje się być dość prymitywny. Głowę Marii zwieńcza nimb składający się  
z 12 gwiazdek w formie metalowych aplikacji.

      Sośnicowice

  W gotyckim kościele pod wezwaniem św. Jakuba przebudowanym  
w 1780 roku na późnobarokową świątynię  na ścianie jednej z naw znajduje się wize-
runek Maryi Wspomożycielki. Cechą charakterystyczną tego przedstawienia jest od-
miennie ułożony na głowie Madonny welon z imitacją haftu oraz domalowane korony 
na głowach obu postaci. 

 Jak wynika z materiału zabytkowego. Na ziemiach byłej rzeczpospolitej 
ten typ przedstawienia był znacznie rzadszy. W XVI i XVII wieku na naszych tere-
nach nastąpiła prawdziwa eksplozja i moda na typ obrazu Matki Boskiej Śnieżnej 
obok równie popularnych przedstawień najstarszego przedstawienia hodigitrii67. 
Najsławniejsze wersje tego typu to obrazy częstochowskiej i piekarskiej Matki Bo-
żej, przedstawienia z oparte na wzorach zachodnioeuropejskich o kompozycjach 
barokowych np. rubensa czy Van Dycka68. W tej sytuacji Maria Hilf nie mogła li-
czyć na wielką popularność. Jedną z przyczyn mogła być uchwala synodu diecezji 
krakowskiej z 1621 roku, która wyraźnie zalecała unikania nowych tematów ma-
ryjnych, a powtarzanie tradycyjnych, przede wszystkim M. B. Częstochowskiej69.  
z drugiej jednak strony należy też brać pod uwagę, że zaleceń tych ściśle nie przestrze-
gano.
 Na dzień dzisiejszy udało się odnaleźć ponad 30 obrazów, w tym 10 z terenów 
rzeczypospolitej. Taka liczba nie pozwala jeszcze na wysunięcie ostatecznych wnio-
sków, ponieważ prace inwentaryzacyjne wciąż trwają. Można już jednak określić pew-
ne różnice w z pozoru podobnych do siebie przedstawieniach. Przede wszystkim różny 
jest ich poziom artystyczny, wiele z nich nosi cechy malarstwa ludowego. zapewne 
poziom artystyczny obrazów uzależniony był od warunków lokalnych i twórczych in-
wencji malarzy cechowych. Tak też należy tłumaczyć często występujące przemiesz-
czenia rożnych elementów symboliczno-formalnych zapożyczonych z różnych 
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przedstawień religijnych. Mimo istniejącej trwałości schematu 
cranachowskiej Madonny można już mówić o dosyć dużej róż-
norodności przekształceń tego ikonograficznego prototypu. 
 W każdym z przedstawionych przykładów ich twórcy 
nawiązują do pierwowzoru - we wszystkich przypadkach zo-
stał zachowany charakterystyczny układ - Dzieciątko z jedną 
nóżką stoi na kolanach matki. Można wyróżnić również ko-
pie, na których postaci znajdują się w odbiciu lustrzanym. Taką 
kopią jest kopia z Jaworzna. W każdym prawie przypadku typ 
fizjonomii Madonny jest odmienny, choć bywają i takie, które 
naśladują cranachowski typ urody Marii - są to wersje z Piotro-
wic Nyskich i Ligoty Wielkiej.
 zapewne obrazy przenikały różnymi drogami i były 
malowane przy pomocy pierwowzorów graficznych dociera-
jących bezpośrednio z Austrii, Czech lub też z Wrocławia. Po-
wstawał więc ciąg egzemplarzy uzależnionych od siebie mniej 
lub bardziej. Ważnym elementem, który dzieli zebrane kopie 
jest welon Madonny. W jednej grupie obrazów - jak w orygina-
le Cranacha - welon nakrywa obie postaci, a w drugiej grupie 
- jak w pasawskiej kopii - welon nakrywa tylko postać Maryi. 
Można również wyróżnić kopie wzbogacone o nimby w postaci 
na przykład metalowych gwiazdek oraz korony w formie meta-
lowych aplikacji. Wśród grupy śląskich obrazów wyróżniają się 
te, w których program ikonograficzny został rozwinięty o postaci 
aniołów podtrzymujących koronę. Tego rodzaju dodatki posia-
dają kopie z Tyńca nad Ślężą, Ligoty Wielkiej, Toszka i Piotrowic 
Nyskich. Wiązało się to z zaznaczeniem polityki prohabsburskiej, 
dla której wizerunek Wspomożycielki stał się niejako legitymiza-
cją władzy. Tak więc pojawianie się aniołów z symbolem cesarza  
w postaci cesarskiej korony ma swoje uzasadnienie. Habsburgo-
wie uważali, iż ich obowiązkiem była obrona wiary chrześcijań-
skiej przed atakami pogan i heretyków. Wykorzystanie do „po-
mocy” obrazu o takim właśnie wydźwięku teologicznym było tak 
oczywiste, jak fakt czynienia tego za pośrednictwem Towarzy-
stwa Jezusowego – zakonu „specjalistów” od promowania kultu 
maryjnego. Warto dodać że o sprowadzenie Jezuitów na Śląsk 
ubiegał się sam cesarz. Podnoszony przez Schenkovą i royta głos  
o ewentualnym stawianiu Maria Hilf na terenie Czech i Ślą-
ska jako przeciwwagi dla kultu Matki Boskiej Częstochowskiej 
wydaje się być słusznym, ponieważ kult ten mógł być szerzony 
na terenie Śląska za sprawą polskich dynastów pomimo poli-
tyki promującej dom habsburski. związek polskich wielmożów 
(Wazów i Sobieskich) ze Śląskiem w dobie baroku nie tylko 
sprzyjał powstawaniu atmosfery przyzwalającej na przenikanie 
wzorów artystów i idei z zachodu na wschód, ale i odwrotnie 
ze wschodu na zachód. Ważny wydaje się też fakt, iż podczas 
wojny trzydziestoletniej wielu Niemców szukało bezpieczeń-
stwa w Polsce i podczas potopu szwedzkiego nie tylko król Jan 
Kazimierz znalazł schronienie na Śląsku. z pomocą kościołom 
katolickim na Śląsku zniszczonym podczas wojny trzydzie-
stoletniej spieszyła Polska szlachta (np. na budowle jezuickie  
w Nysie złożył się kanonik krakowski Grzegorz Borasta oraz le-
karz zygmunta III Jerzy Górecki70.
 Ciekawym rozwinięciem programu ikonograficzne-
go dalekiego od zabarwień politycznych jest przedstawienie  
z Miłoszyc. Tu cranachowski układ Madonny został wkompo-
nowany do znanego przedstawienia Matki Boskiej różańcowej. 
Schematyczna kompozycja obrazów różańcowych z przedsta-
wionymi dwoma klęczącymi postaciami świętych cieszyła się  
w sztuce polskiej dużą popularnością. Schemat ten rozpo-
wszechniony został szczególnie przez wizerunki Matki Bożej 
przekazującej różaniec św. Dominikowi i św. Katarzynie Sie-
neńskiej71. Przedstawienia cechuje dwusferowy podział na sferę 
niebiańską -civitas dei i ziemską - civitas terrena. Na wizerunku 

z Miłoszyc w sferze niebiańskiej Dzieciątko bądź Maryja prze-
kazują świętym różańce. W sferze ziemskiej święci przeżywają 
moment ofiarowania różańca, gesty ich rąk wyrażają uczucia 
religijne i dodatkowo podkreślają ekstatyczny nastrój momentu 
wręczenia.
 ukazanie na jednym obrazie przedstawicieli męskiej  
i żeńskiej gałęzi zakonu dominikańskiego zespalało obie te po-
stacie z kultem różańca. To nietypowe przedstawienie wymaga 
osobnego omówienia. Należy jednak zaznaczyć, iż w jednym 
obrazie zostały połączone dwa przedstawienia maryjne o róż-
nym znaczeniu religijnym.
 Wśród kopii wyróżniają się również te, na których 
znajdują się metalowe aplikacje w postaci sukienek. zwyczaj 
ten sięga czasów średniowiecza. Tak miedzy innymi za czasów 
papieża Grzegorza III zostało przyozdobione jedno z najsłyn-
niejszych przedstawień maryjnych Matki Boskiej Śnieżnej (So-
lus Populi romani) z Bazyliki Santa Maria Maggiore. Bogate 
szaty to wyraz czci i dostojeństwa, a korona symbolizuje god-
ność Matki Bożej72.
 W przypadku obrazu z orzechowa wizerunek jest do-
datkowo adorowany przez przedstawicieli wszystkich stanów. 
Ten sposób obrazowania nawiązuje do obrazów Hermana Hana 
- popularnego w XVII wieku gdańskiego artysty. W jednym  
z jego obrazów z 1624 roku przedstawiających Koronację Matki 
Boskiej, unoszoną na obłoku Madonnę adorują przedstawiciele 
starych i nowych zakonów oraz osoby historyczne i współcze-
sne, którym przewodzą papież, cesarz i król Polski zygmunt III 
Waza. W obrazie Hana ksiądz Józef Pasierb widział zarówno 
wykładnię katechizmu potrydenckiego głoszącego chwałę Ko-
ścioła na ziemi i w niebie jak i zamaskowaną ligę antyturec-
ką pod wodzą Habsburgów73. W kolejnym zaś przedstawieniu 
Matka Boska jest unoszona przez anioły. Motyw ten często 
pojawiał się w malarstwie Caraccich - na przykład w obrazie  
P. P. rubensa Objawienie się Madonny della Vallicella z wychwalają-
cymi ją aniołami. 
 To tylko kilka zaprezentowanych rozwinięć tematów, 
w których zasygnalizowałam różne problemy ikonograficzne. 
Podsumowując, należy stwierdzić iż recepcja tego zachodnio-
europejskiego wizerunku na Śląsku i w Polsce uległa pewnym 
schematom obowiązującym w dobie baroku. Jego typ ikono-
graficzny został zadaptowany do innych znanych przedstawień 
często funkcjonując pod zupełnie innym wezwaniem, tym sa-
mym wizerunek cranachowskiej madonny zmieniał swój wy-
dźwięk teologiczny. 
 Kult Matki Bożej Wspomożycielki Chrześcijan za-
miennie określany Maria Hilf został prawie całkowicie zaniecha-
ny. Świadczy o tym często odnajdywany na strychach małych 
plebani materiał zabytkowy. Geneza kultu oraz fakty historycz-
ne jakie towarzyszą temu przedstawieniu niestety są również 
mało znane. Pozostaje mieć nadzieję, że dokonana kwerenda 
przyniesie dalsze efekty. zainteresowanie, jakie towarzyszyło 
poszukiwaniom powinno zaowocować przywróceniem obra-
zom należytego im miejsca w budynkach kościelnych, ponie-
waż obrazy, które niegdyś cieszyły się dużym kultem wymagają 
potraktowania z należną im godnością. 
 Takie starania podjęto w jaworznickiej parafii i powin-
ny stać się one inspiracją dla innych rozsianych po całej Polsce 
miejsc, w których zabytkowe przedstawienie Wspomożycielki 
czeka na swoją intronizację. 

Dziekuję Paniom: Agnieszczce Gromadka, Dorocie Dańczak, 
zofii Knader za pomoc w tłumaczeniu z języka niemieckiego.
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przeorowi klasztoru oo. Paulinów  w Pasau ojcu Mirosławowi Legawcowi za zaproszenie i gościnę w sanktuarium oraz za  udostępnienie 
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z DzIEJÓW WSI I MIASTA SzCzAKoWEJ
MArIA LEŚ-ruNICKA

Pierwsze osadnictwo 
we wsi Szczakowa

 Wieś Szczakowa ma za sobą siedem stuleci osadnic-
twa, udokumentowanych w historycznych źródłach1. Chociaż 
najstarsza wzmianka pochodzi dopiero z 1400 roku i dotyczy 
wpisu Stanisława kmiecia ze Szczakowej do księgi praw miej-
skich Krakowa2, powstanie tej osady określa się na przełom XIII 
i XIV wieku.
 Historia wsi ściśle się łączy z dziejami  starostwa nie-
grodowego w Będzinie oraz  budową murowanego zamku -  
jego ówczesnej siedziby. Do uposażenia starostwa należała wła-
śnie  Szczakowa, a poza nią wieś Dąbrowa (później Górnicza) 
oraz części wsi Ciężkowice i Długoszyn, które były ekonomicz-
nym zapleczem pozwalającym na budowę murowanego zamku  
i osady w Będzinie oraz uzyskania lokacji na prawie magdebur-
skim w połowie XIV wieku. W tym czasie zamek był już ukoń-
czony i stanowił ważny element systemu fortyfikacji obronnych 
chroniących krakowską dzielnicę od strony Śląska3. 
 Szczakowa dołączyła do innych, powstałych na prze-
łomie XII i XIII wieku wsi na tym terenie. Były to Jaworzno, 
Byczyna, Ciężkowice, Długoszyn i Jeleń – najstarsze osady na 
terenie dzisiejszego miasta Jaworzna.

 Na ziemię jaworznicką przybywali osadnicy wyznania 
chrześcijańskiego o wyraźnie określonych potrzebach w za-
kresie życia religijnego. owe potrzeby i oczekiwania  natrafiły  
na liczne przeszkody wynikające z faktu, iż tereno-
wa sieć organizacji kościelnej była rzadka – parafie zaj-
mowały stosunkowo duże terytoria liczące kilkaset, o 
ile nie więcej kilometrów kwadratowych powierzchni. 
Dla miejscowości bardziej oddalonych od siedziby ko-
ścioła parafialnego oznaczało to zazwyczaj tylko nomi-
nalną opiekę duszpasterską. Najczęściej organizowano  
w nich oddzielne placówki w formie kaplic, do których przyby-
wał kapłan z parafii dla spełnienia niezbędnych posług religij-
nych. Istnienie kaplicy nie  zwalniało z obowiązku uczęszczania  
do kościoła parafialnego. Dla mieszkańców Szczakowej, Ja-
worzna i innych okolicznych wsi pierwszym kościołem para-
fialnym był kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Lędzi-
nach. Parafia w Lędzinach należała do dekanatu oświęcim. 
obszar tego dekanatu obejmował między innymi tereny 
dawnej kasztelanii chrzanowskiej, w tym niektórych osad z 
terenów dzisiejszego Jaworzna. Przynależność wsi do para-
fii w Lędzinach potwierdzona została przez obowiązek dzie-
sięciny kościelnej, który był realizowany również po utwo-
rzeniu samodzielnej parafii w Jaworznie i było przyczyną 
konfliktów między proboszczami Jaworzna i Lędzin4.

 Pretensje jaworznickich proboszczów o wspomnia-
ną dziesięcinę były oddalane przez biskupa krakowskiego  
z wyjaśnieniem, że dziesięcina z jaworznickich wsi dla kościoła  
w Lędzinach należy się „… ab antiquo” czyli od dawna i 
zgodnie z kościelną praktyką nie dokonywano zmian w tym 
zakresie. Do końca okresu staropolskiego mieszkańcy wsi 
Jaworzno, Ciężkowice i Szczakowa wnosili dziesięcinę do 
kościoła w Lędzinach5. 

Parafia Jaworzno

 W latach 1327-1335 kolejne księstwa śląskie składały 
hołdy koronie czeskiej, a na zjeździe w Wyszehradzie król Kazi-
mierz Wielki uznał zwierzchność czeskiego króla Jana Luksem-
burskiego nad Śląskiem. Dawna granica między udzielnymi 
księstwami śląskimi i Małopolską nabrała charakteru między-
państwowego - stała się granicą między Polską a Czechami. Gra-
nica podzieliła dekanaty, a co za tym idzie poszczególne parafie, 
które leżały po jej obu stronach. Należało zmienić całą organi-
zację kościelną na nowo poprzez wprowadzenie zmian w de-
kanatach nadgranicznych, położonych w północno-zachodniej 
części po obu stronach granicy śląsko-małopolskiej6. W nowej 
organizacji powołano cztery dekanaty, z wyraźnym uwzględ-
nieniem granicy państwowej polsko-czeskiej. Dwa dekanaty – 
bytomski i oświęcimski obejmowały parafie leżące na terenie 
Śląska. Natomiast dekanaty zatorski i nowogórski składały się  
z parafii małopolskich leżących po drugiej stronie granicy na 
terenie państwa polskiego. opisana reorganizacja miała miej-
sce na przestrzeni lat 1326-1335. Jeszcze w 1326 roku w Nowej 
Górze był tylko kościół parafialny w ramach dekanatu sław-
kowskiego. W 1335 roku Nowa Góra odnotowana została jako 
siedziba oddzielnego dekanatu, a Jaworzno po raz pierwszy wy-
stępuje jako samodzielna parafia7 w wykazie podatku św. Piotra. 
W wykazie dziewięć lat wcześniejszym, bo z 1326 roku, takiej 
wzmianki nie ma, można więc sądzić, że w latach 1326-1335 
doszło do zorganizowania oddzielnego, samodzielnego kościoła 
parafialnego w Jaworznie. Dekanat nowogórski obejmował 16 
parafii, wśród których największe to miejskie parafie w olku-
szu, Sławkowie i Chrzanowie. Jaworzno należało do średnich 
parafii - pod względem wielkości zaludnienia zajmowało dzie-
wiątą pozycję. zaludnienie jaworznickiej parafii można orienta-
cyjnie obliczyć na 110-150 osób łącznie na terenie dzisiejszego 
miasta Jaworzna8. 
 Tak właśnie stało się w przypadku parafii lędzińskiej 
- same Lędziny leżały na terytorium księstwa opolskiego, które 
po złożeniu hołdu weszło w skład królestwa czeskiego, nato-
miast jaworznicka okolica należała do księstwa krakowskiego 
czyli ziem państwa polskiego. Tak więc sytuacja polityczna wy-
musiła utworzenie samodzielnej parafii w Jaworznie. 
 Terytorialny zakres jaworznickiej parafii kształtował 
się na przestrzeni kilku stuleci. Do najstarszych wsi należały Ja-
worzno, Szczakowa i Ciężkowice. Przez pewien czas do parafii 
należała wieś Porąbka, która przeszła później do parafii Mysło-
wice. Prawdopodobnie miało to miejsce w pierwszej połowie 
XVI wieku, kiedy do jaworznickiej parafii weszły wsie – Długo-
szyn, Byczyna i Jeleń9.
 Na początku XVII wieku, około 1610 roku, na terenach 
wsi Jaworzno założono nową osadę, która była zalążkiem póź-
niejszej Dąbrowy Narodowej10. Pod koniec okresu staropolskie-
go, w 1783 roku jaworznicka parafia składała się z siedmiu wsi: 
Jaworzno, Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa, Długoszyn, Jeleń  
i Szczakowa. Poza tym parafii podlegały małe osiedla – folwark 
Podłęże, karczma i młyn w Jęzorze, w Maczkach trzy chałupy 
oraz młyn Baran w Dobrej zwany tak od nazwiska młynarza11.
 odległości od kościoła parafialnego nie przekraczały 
5-6 km, co było bardzo korzystną okolicznością dla wspólnoty 
wiernych, ponieważ za wzorcowe oddalenie przyjęto wtedy od-
ległości od 8-9 km ( od jednej do półtora mili).
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Szczakowa – wieś królewska

 Pierwotna wieś powstała na wzniesieniu zwanym Góra 
Piasku i nie przekraczała biegu Koziego Brodu. Miała kształt uli-
cówki - wzdłuż jednej drogi leżały gospodarstwa poszczególnych 
osadników. Tuż przy drodze stały budynki mieszkalne i zabudo-
wania gospodarcze, za którymi rozciągały się pola orne po obu 
stronach wspomnianej Góry Piasku.  
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 Dopiero lustracja z 1564 roku podała nieco więcej in-
formacji: Społeczność Szczakowej składała się wtedy z grupy  
19 kmieci, sołtysa, dwóch młynarzy i jednego karczmarza. łącz-
nie więc ludność wsi można obliczyć na około 160 osób. W tym 
dokumencie podano ciekawą informację - we wsi był wyzna-
czony jeden łan ziemi dla celów kościelnych, ale nie było wia-
dome kto go aktualnie uprawiał. oznacza to, że nie było w tym 
czasie w Szczakowej oddzielnej placówki kościelnej, a kościelny 
grunt był dzierżawiony albo pozostawał nieużytkiem. Miesz-
kańcy Szczakowej korzystali z okolicznych lasów, z których  
„... spuszczali płty do Wisły i płacili od każdego płtu gr 10...” Poza tym 
dowiadujemy się, że „...kopano w tej dziedzinie kruszec ołowny, który 
do Długoszyna na rosty wożono...”15 . 
 Dane z rejestru poborowego z 1581 roku wykazały, że 
w Szczakowej nadal było 19 kmieci, którzy uprawiali po połowie 
łana, natomiast po raz pierwszy odnotowano 8 gospodarstw za-
grodniczych i dwóch rzemieślników piekarza i tzw. dudka czyli 
muzykanta. Przy tak określonym składzie zaludnienie moż-
na łącznie obliczyć na około 180 osób. Czternaście lat później  
- w 1595 roku pisano, że w skład gromady Szczakowa weszło 
tylko dziesięciu kmieci gospodarujących na połowie łana, sie-
dem gospodarstw zagrodniczych, dwa młyny i jedna karczma.  
W takiej sytuacji zaludnienie wynosiło około 120 osób, a więc ule-
gło znacznemu zmniejszeniu, bo prawie o jedną trzecią głównie  
w grupie najbogatszych rolników czyli kmieci. W realiach tam-
tej epoki takie wypadki były dość częste, wystarczył pewien 
okres nieurodzaju lub innej klęski żywiołowej, aby doprowadzić 
do znacznego wyludnienia okolicy16. 
 Taki stan zaludnienia utrzymał się przez następne kil-
kadziesiąt lat - w 1629 roku było jedenastu kmieci gospodarują-
cych na połowie łana oraz siedmiu zagrodników bez roli. A więc 
ogólna liczba ludności kształtowała się na poziomie około 120 
osób, ale doszło do istotnej zmiany w zakresie uprawianego are-
ału. Pod koniec XVI wieku, kiedy w Szczakowej było 19 kmieci, 
łączny areał można obliczyć na około 12 - 13 łanów, wliczając 
sołtysostwo oraz gospodarstwa zagrodnicze. Później, przy dzie-
sięciu kmieciach oraz zagrodnikach bez roli, taki areał wynosił 
tylko 7-8 łanów czyli niespełna 200 ha ziemi uprawnej, nie li-
cząc łąk i pastwisk17.  
 Sytuacja nie ulegała większym zmianom do połowy 
XVIII wieku. W drugiej połowie tego stulecia zaludnienie zaczę-
ło wzrastać, ale zmniejszała się powierzchnia poszczególnych 
gospodarstw. Podobnie jak w całej okolicy gospodarstwa kmieci 
w Szczakowej obejmowały już tylko tzw. ćwierci roli. Według lu-
stracji z 1765 roku we wsi było już tylko 9 kmieci, którzy mieli po 
dwie ćwierci roli, jeden dzień w tygodniu odrabiali pańszczyznę, 
a drugi dzień opłacali tzw. najem. Gospodarstw zagrodniczych 
było siedemnaście, każdy zagrodnik miał po jednej ćwierci roli, 
z której odrabiali lub płacili za jeden dzień w tygodniu pańsz-
czyzny. Poza tym we wsi był młynarz na tzw. roli wróblowskiej 
oraz folwark, który nie przynosił wielkiego dochodu, ponieważ 
„...grunt folwarczny jest bardzo płony i nieurodzajny”18 . 
 Przy takim składzie ludność Szczakowej wynosiła oko-
ło 180 osób, a uprawiany areał osiągnął dawny poziom 11-12 
łanów. Gwałtowny wzrost ludności nastąpił w następnym dwu-
dziestoleciu - spisy ludności dokonane w latach 1787-1791 po-
dają zaludnienie Szczakowej od 300 do 350 osób. Dane są nieco 
rozbieżne, tym niemniej wszystkie wskazują na wzrost zalud-
nienia. Na przestrzeni krótkiego czasu zaludnienie Szczakowej 
uległo podwojeniu. Podobnie działo się w całej jaworznickiej 
parafii, co w skali naszej okolicy potwierdzało sytuację ogólno-
krajowego ożywienia gospodarczego w tym czasie19. 
 Dla bliższego poznania ludności Szczakowej należy 
wykorzystać wyniki lustracji z 1789 roku oraz spisu ludności 

 Szczakowa była jedyną osadą w okolicy przez którą przebiegał 
gościniec Chrzanów-Sławków. Docierał on do wsi z kierunku południo-
wo-wschodniego, od strony Ciężkowic. Droga przecinała wieś, biegła przez 
tereny nazywane Szczakowiec oraz Borowiec i docierała do Góry Piasku, 
gdzie znajdowały się zabudowania chłopskie. Dalej skręcała w kierunku 
zachodnim i prowadziła do wsi Długoszyn. 
 Gospodarstwa chłopskie rozłożone na Górze Piasku miały grun-
ty orne w innych okolicach wsi i miały swoje terenowe określenia.	Tak więc 
jadąc od strony Jaworzna lokalną drogą po lewej stronie mijało się tzw. 
Kaliska, a tuż przed wsią było tzw. Przedewsie. Po zachodniej stronie wsi, 
przy drodze do Długoszyna, było tzw. Zagubnie - nazwa pochodzi od słowa 
gumno czyli miejsca do młócenia zboża12. Kaliska – położone po zachodniej 
stronie dzisiejszej ulicy Jaworznickiej ciągnęły się do okolicy zwanej Niedzie-
lisko, która wtedy należała do wsi Jaworzno. W kierunku Jaworzna roz-
ciągały się pola, które nosiły następujące nazwy: Sodowa, Działy, Za Skałą, 
Przy Ostrej Górce i Łazek, tereny te graniczyły z polami wsi Jaworzno. Na 
zachodnim stoku Góry Piasku rozciągał się Borowiec, a poniżej niego Pod 
Brzeziną – była to lokalizacja szczakowskiego folwarku, który pierwotnie 
był uposażeniem sołtysa wsi. Poza tym we wsi były tereny leśne, na przy-
kład Szczakowiec i Na Białej leżące po obu stronach gościńca przy wjeździe 
do wsi. Charakterystyczną cechą topografii Szczakowej był stosunkowo 
duży teren nieużytków zwany Piaskiem leżący między biegiem Koziego 
Brodu, a Białą Przemszą. Był to obszar piaszczystych wydm, które nie były 
wykorzystywane rolniczo. W całym okresie staropolskim Piasek był okolicą 
nie zasiedloną i stanowił miejsce nieużytków rolnych13. 
 Nie istnieją źródła historyczne potwierdzające początki 
osadnictwa na terenie Szczakowej. z nazwy miejscowej można 
tylko wysnuwać domniemanie, że pierwszym osadnikiem był 
niejaki Szczak, którego gospodarstwo dało początek późniejszej 
wsi. Potwierdza to dzierżawcza forma nazwy miejscowej Szcza-
ków, która oznaczała osadę Szczaka. Jeszcze w XV wieku niewie-
le wiedziano o tej osadzie - w dziele Długosza przekazano tylko 
informację, że wieś Szczakowa położona w parafii Jaworzno była 
własnością królewską. Natomiast o zaludnieniu stwierdzono tyl-
ko, że były w tej wsi łany kmiece, z których dziesięcina pieniężna 
oddawana była do kościoła w Lędzinach. Nie podano jednak żad-
nych danych liczbowych pozwalających nawet na orientacyjne 
określenie liczby ludności14. 

Szkic sytuacyjny wsi Szczakowa
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z 1791 roku, ponieważ oba dokumenty zawierają szczegóło-
wą listę gospodarzy. Na podstawie tych dokumentów można 
stwierdzić, że w ostatniej dekadzie XVIII wieku w Szczakowej 
żyło 63 indywidualnych gospodarzy rolnych oraz trzy rodziny 
żydowskie. łącznie mieszkało tu 310 osób, w tym 11 Żydów,  
z tego – 151 mężczyzn i 159 kobiet20. 
 Pierwszym mieszkańcem Szczakowej, którego pozna-
jemy z imienia i nazwiska był niejaki Maciej Kuś, który w 1629 
roku zbierał podatki. Natomiast historie najstarszych chłopskich 
rodów Szczakowej można ustalić na podstawie księgi metrykal-
nej prowadzonej od 1671 roku. Były rody chłopskie reprezento-
wane przez kilka rodzin o nazwiskach – Gaj, Jelonek, Kłyk, Kuś, 
Maczek, Nieużyła vel recek, Sidło vel Sidełko i Wróbel. W XVIII 
wieku osiedliły się tutaj rodziny o nazwiskach – zapara, zymon, 
Pierzchała, Szymiec, Tukaj, Jarzynka i Jamroz. W Szczakowej 
osiedlali się również ludzie z jaworznickich wsi - w ten sposób 
powstały oddzielne gałęzie rodów – Glimosów, Ciołczyków, Le-
siów i Stachańczyków z Ciężkowic, z Jelenia pochodzili Palko-
wie i Szczerbowie, z Byczyny przybyli radkowie.
 W okresie staropolskim Szczakowa była stosunkowo 
małą wsią. W obrębie starostwa będzińskiego stanowiła tylko 
pewną część tego majątku rolnego, w ramach parafii jaworz-
nickiej była jedną z mniejszych osad. Pod koniec tego okresu, 
w latach siedemdziesiątych XVIII wieku Szczakowa została 
odkryta w skali krajowej. To tutaj rozpoczęła się historia pol-
skiego górnictwa węglowego, kiedy w 1767 roku uruchomiono 
na terenie tej wsi pierwszą polską kopalnię węgla kamiennego. 
Wtedy wieś Szczakowa stała się kolebką polskiego górnictwa 
węglowego21. 
 Nie zmieniło to jednak wiejskiego charakteru osady, 
Szczakowa nadal pozostała wsią,    a życie religijne toczyło się 
w ramach jaworznickiej parafii. Ludność uczestniczyła w każdą 
niedzielę i święta w nabożeństwach w kościele pod wezwaniem 
św. Wojciecha i św. Katarzyny Aleksandryjskiej we wsi Jaworz-
no. Na tamtejszym cmentarzu parafialnym położonym wokół 
tego kościoła grzebano również zmarłych ze Szczakowej. 

urbanizacja Szczakowej

 Przez kilka stuleci Szczakowa pozostała spokojną wsią 
o stosunkowo niewielkiej liczbie ludności. zmiana nadeszła  
w połowie XIX wieku, a dokładnie miało to miejsce w dniu 14 
października 1847 roku, kiedy przez pola wsi Szczakowa przeje-
chał pierwszy pociąg z Krakowa. Było to uroczyste otwarcie linii 
kolejowej Kraków-Mysłowice tzw. krakowsko-górnośląskiej22. 
 Ten pierwszy przejazd pociągu oznaczał dla Szczako-
wej zasadniczą zmianę, bo był początkiem szybkiego rozwoju 
gospodarczego oraz wzrostu liczby ludności, a w konsekwencji 
powstania miejskiej aglomeracji. Fundamentem tego rozwoju 
był fakt powstania w Szczakowej ważnego węzła kolejowego, 
który stanowił centralny punkt w ówczesnej siatce połączeń 
kolejowych całej Europy. W 1848 roku, a więc w rok po otwar-
ciu krakowskiej linii kolejowej, wybudowano krótki odcinek 
kolejowy Szczakowa-Maczki, który stanowił połączenie z linią 
kolejową tzw. warszawsko-wiedeńską. Wkrótce do linii kra-
kowsko-górnośląskiej dołączono linię kolejową wybudowaną  
do połączenia Krakowa z Wiedniem. W ten sposób powstała 
siatka dróg kolejowych, która połączyła stolice ówczesnych mo-
carstw Europy, a więc Wiednia, Petersburga i Berlina. A wszyst-
kie te linie krzyżowały się właśnie w Szczakowej.
 Szczakowa leżała dokładnie na styku granic rosji, Prus 
i Austrii, a ze stacji kolejowej w tej wsi można było wyjechać 
we wszystkie kierunki Europy. Przez Szczakową odbywał się 

pasażerski i towarowy ruch kolejowy pomiędzy wspomnianymi 
państwami, które były potęgami gospodarczymi ówczesnej Eu-
ropy i decydowały o politycznym kształcie tego kontynentu.  
 Do drugiej połowy XIX wieku, stacja kolejowa Szcza-
kowa była centralnym punktem siatki kolejowej ówczesnej Eu-
ropy. Placówka pocztowa założona na stacji w 1850 roku doko-
nywała rozdziału międzynarodowej poczty kierowanej do rosji, 
Prus i Austrii. rozmiary ruchu pasażerskiego spowodowały, 
że założono tutaj posterunek celny. Na czele posterunku stały 
osoby z wyższej sfery austriackiej biurokracji, ponieważ odpra-
wiano tutaj ważne przesyłki międzynarodowe. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego zorganizowano również ko-
misariat policji państwowej. W tym samym celu zlokalizowano 
w Szczakowej stały postój oddziałów armii austriackiej, dla któ-
rych wybudowano specjalne koszary23. 

 Stacja kolejowa Szczakowa została zlokalizowana na 
terenie nieużytków, które miejscowa ludność określała nazwą 
Piasek. Na tym bezludnym terenie przeprowadzono pierwszą 
linię kolejową i wybudowano stację. Pierwsze zabudowania 
stacyjne powstały w latach 1845-48. Na początku był to tylko 
skromny budynek dworcowy, tory kolejowe oraz dwa budyn-
ki mieszkalne dla stałych pracowników kolejowych. z biegiem 
czasu i rozwoju sieci kolejowej budowano górki rozrządowe, 
nowe tory kolejowe, wreszcie parowozownie, warsztaty kolejo-
we i magazyny. Do pracy przybywali ludzie, a więc maszyniści, 
palacze i obsługa pociągów, ale również robotnicy do warszta-
tów kolejowych oraz magazynów. Była to głównie ludność na-
pływowa przybywająca ze wszystkich stron Austrii, ale również 
z rosji i Prus.
 Przemysł kolejowy sam w sobie stanowił silny impuls 
do rozwoju gospodarczego Szczakowej, poza tym był główną 
przyczyną lokalizowania tutaj nowych zakładów przemysło-
wych. Istnienie dobrych połączeń kolejowych było istotnym 
walorem okolicy i z tego głównie powodu powstała w najbliż-
szej okolicy cementownia, fabryka sody amoniakalnej, wa-
pienniki, huta szkła, garbarnia i wiele innych. Do końca XIX 
wieku Szczakowa stała się silnym i prężnie rozwijającym się 
ośrodkiem produkcji przemysłowej porównywalnym z górnic-
twem węgla kamiennego rozwijającym się w pobliskim Jaworz-
nie. Druga połowa XIX wieku to dla Szczakowej czas wielkich  
i gwałtownych zmian. Dotyczyły jednak głównie osady w oko-
licy zwanej Piasek - to tutaj osiedlali się ludzie przybyli do pracy  
w zakładach przemysłowych. Ale niewielka wydma Piasek nie 
wystarczyła na długo, zabudowa dość szybko przekroczyła linię 
Koziego Brodu, zaczął się proces wykupu terenów rolniczych od 
szczakowskich chłopów.
 rozpoczął się nieodwracalny proces urbanizowania 
okolic Szczakowej, rolnictwo schodziło na dalszy plan, większość 
ludności zaczęła utrzymywać się z pracy w zakładach przemy-
słowych. A zaludnienie wykazywało stałą tendencję wzrostową, 
głównie przez napływ ludności dosłownie z różnych stron świa-
ta. W 1857 roku w Szczakowej było 573 stałych mieszkańców, 
w 1890 roku czyli w ciągu niespełna czterdziestu lat zaludnienie 
wynosiło 2025 osób, a więc wzrosło prawie czterokrotnie. W na-
stępnym dziesięcioleciu - do 1901 roku - ludność Szczakowej 
wynosiła 3465 osób, a w 1910 roku było to już 3723 mieszkań-
ców24.
 Taki gwałtowny wzrost zaludnienia wywoływał zmia-
ny w dawnej zabudowie, która zwiększała się odpowiednio do 
liczby mieszkańców. Charakterystycznym był przy tym osobny 
rozwój osady miejskiej, która powstała w pewnym oddaleniu 
od dawnej wsi. Miejska dzielnica rozwijała się w okolicy zwanej 
Piaskiem, ale przez swój rozwój przestrzenny z czasem włączyła 
dawną wieś na Górze Piasku do wspólnej aglomeracji o już wy-
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raźnie miejskim charakterze. zgodnie z ustaleniami galicyjskiej 
reformy samorządowej z 3 lipca 1896 roku gmina Szczakowa 
spełniała ustawowe wymogi tzw. małomiasteczkowej aglome-
racji. Formalne uprawnienia gmina Szczakowa uzyskała w lip-
cu 1896 roku i od tej daty liczy się miejski status tej miejscowo-
ści25.

Powstanie parafii w Szczakowej

 rozwój gospodarczy i demograficzny Szczakowej, któ-
ry doprowadził do powstania miejskiej aglomeracji odbywał się 
na bazie określonych warunków gospodarczych i społecznych. 
Głównym czynnikiem tego rozwoju była ludność. rozwój Szcza-
kowej odbywał się głównie siłami ludności napływowej, która 
przybywała tutaj w poszukiwaniu pracy. Trzeba zauważyć, że w 
tej masie było wielu, którzy nie zagrzewali dłużej miejsca i nie 
wiązali swoich losów z naszą miejscowością. Ale wielu pozosta-
ło tutaj na zawsze, a ich potomkowie żyją do dzisiaj w naszym 
mieście. W określonych warunkach tamtej epoki wykształcił się 
specyficzny skład ludnościowy, który w skali małego miastecz-
ka przedstawiał różnorodny i wielonarodowościowy skład spo-
łeczeństwa ówczesnej monarchii habsburskiej.
 Szczakowscy chłopi - rodzima grupa mieszkańców  
- stanowili wyraźną mniejszość. Praca na roli traciła na znacze-
niu, areał rolny stale się zmniejszał, a potomkowie dawnych 
szczakowskich kmieci podejmowali pracę w przemyśle i porzu-
cali zajęcia rolnicze. Ta grupa była głównym trzonem polskiej 
narodowości w Szczakowej, do której dołączali Polacy przybyli z 
trzech zaborów. Byli to głównie robotnicy podejmujący pracę na 
kolei i w przemyśle, a pochodzili z zaboru rosyjskiego czyli tzw. 
Królestwa Kongresowego, z Prus przybywali Ślązacy zza Prze-
mszy. Natomiast z zaboru austriackiego przybywali ludzie z oko-
lic Podhala, Tarnowa, Krakowa, ale również z Galicji wschodniej 
- z okolic Lwowa.
 Ta polskojęzyczna grupa stanowiła większość ludno-
ści, ale do Szczakowej przybywali ludzie innych narodowości. 
Pochodzili głównie z terenów monarchii habsburskiej i z cza-
sem utworzyli mniejszości narodowe. Były więc w Szczako-
wej dobrze zorganizowane mniejszości narodowe – niemiecka  
i czeska. Były dość liczne, posiadały szereg własnych organizacji 
społecznych i kulturalnych. Nieco mniej liczna była grupa wę-
gierska pracowników kolejowych.
 W składzie społecznym większość stanowili robotnicy, 
ludzie zazwyczaj o stosunkowo niskim poziomie wykształce-
nia ogólnego. Byli to jednak fachowcy niezbędni w szczakow-
skich zakładach pracy. Taki układ był charakterystyczny dla 
wszystkich ośrodków przemysłowych, liczba członków dyrek-
cji i nadzoru technicznego, a więc osób o wyższym poziomie 
wykształcenia stanowiła niewielki odsetek ogółu zatrudnio-
nych. W Szczakowej natomiast zgromadziła się większa liczba 
osób, które możemy określić jako ówczesną inteligencję. Były  
w Szczakowej instytucje, takie jak urząd celny, pocztowy, zarząd 
stacji kolejowej oraz dyrekcje pozostałych zakładów, gdzie nie-
mal wszystkich zatrudnionych można zaliczyć do tej grupy. Byli 
to typowi urzędnicy habsburskiej monarchii różnej narodowo-
ści, ale ich wspólną cechą była lojalność dla panującej rodziny 
Habsburgów. Ale byli to również ludzie o wyższym wykształ-
ceniu, którzy wyrażali pewne aspiracje i potrzeby życia kultu-
ralnego. Ta część społeczeństwa była najaktywniejsza, organi-
zowała miejscowe życie kulturalne i społeczne w różnorodnych 
formach i składzie narodowościowym.
 Wszystkie odmienne grupy kulturowe i narodowe 
zamieszkujące ówczesną Szczakową miały jedną wspólną ce-

chę – wyznanie rzymsko-katolickie. Mieszkający w Szczakowej  
- Niemcy, Czesi lub Węgrzy pochodzili z cesarstwa Habsburgów,  
a więc w większości byli katolikami. Naturalnie zdarzali się lu-
dzie innych wyznań, były to przypadki jednostkowe różnych 
wyznań reformowanych oraz prawosławia i nigdy nie powstały 
w Szczakowej świątynie tych wyznań. 
 Wyjątkiem byli naturalnie Żydzi, którzy należeli do 
pierwszych mieszkańców dzielnicy Piasek, ale ta grupa ludności 
nie przekroczyła nigdy w Szczakowej progu 10% ogółu ludności. 
Tak więc niemal 90% ludności stanowili katolicy różnej narodo-
wości. W przewadze była narodowość polska, ale była również 
mniejszość niemiecka, czeska i węgierska. Ludność Szczakowej 
była więc różnorodna pod względem narodowościowym i kultu-
ralnym, ale niemal całkowicie jednolita pod względem wyzna-
niowym toteż szybko pojawiła się wspólna potrzeba – własna 
świątynia katolicka. Posiadanie własnego kościoła było pewną 
nobilitacją dla Szczakowej, podniesieniem jej statusu kultural-
nego, a dla szczakowskiego społeczeństwa spełnieniem aspira-
cji kulturalnych oraz stworzeniem warunków dla szerszego niż 
dotąd dostępu do posług religijnych i powstania społecznego 
ruchu w ramach organizacji kościelnej.
 Już w latach osiemdziesiątych XIX wieku podjęto sta-
rania o uruchomienie placówki kościelnej, w 1883 roku otwarto 
murowaną kaplicę pod wezwaniem św. Stanisława, która po-
siadała uprawnienia do odprawiania coniedzielnej mszy świę-
tej za wyjątkiem ważniejszych świąt kościelnych26. Taki indult 
krakowska kuria wydała na okres dziesięciu lat27, w 1893 roku 
przedłużono go o dalszych dziesięć lat. Wspomniana kaplica 
spełniała w ograniczonym zakresie potrzeby religijne szczakow-
skiej społeczności, a z biegiem czasu rosły ambicje w kierunku 
posiadania własnej świątyni. Szczególnie silnym bodźcem był 
fakt uzyskania praw miejskich w 1896 roku. od tego momentu 
ze Szczakowej wysyłano petycje i wnioski o zgodę na oddziel-
ny kościół w tej miejscowości. W tym zakresie wykorzystywa-
no różne możliwości - były to petycje robotników poszczegól-
nych zakładów pracy, a urzędnicy podjęli nieformalne działania  
w formie wykorzystywania różnych wpływowych osobistości 
szukając poparcia i protekcji dla uzyskania zezwolenia. 
 Takim działaniem było na przykład korzystanie z pro-
tekcji hr. Aleksandra Ponińskiego, który miał interweniować 
w czasie osobistych audiencji u cesarza Franciszka Józefa I. 
zapewne w tym samym celu uczyniono hrabiego honorowym 
przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła. Komitet został 
w Szczakowej powołany we wrześniu 1898 roku, kiedy otrzy-
mano formalną zgodę na budowę kościoła28. 
 W tym samym miesiącu, dokładnie 16 września 1898 
roku, dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę 
kościoła. odbyła się formalna ceremonia, poświęcenia dokonał 
ks. Adam Borowiecki dziekan nowogórski delegowany w za-
stępstwie biskupa krakowskiego. W czasie tej uroczystości po-
dano do publicznej wiadomości wybór patronki nowej świątyni, 
a została nią św. Elżbieta Węgierska29. W tym wyborze odbiła się 
aktualna sytuacja polityczna. Ludność całej monarchii habsbur-
skiej żyła pod wrażeniem tragicznej śmierci cesarzowej Elżbiety, 
żony Franciszka Józefa I, zamordowanej przez anarchistę w tym 
samym tygodniu, kiedy dokonywano poświęcenia kamienia 
pod szczakowską świątynię. Patronką wspomnianej cesarzowej 
była właśnie św. Elżbieta Węgierska. Tak więc wybór patronki 
był wynikiem szoku i żałoby przeżywanych przez poddanych 
habsburskiej monarchii. Ale trzeba zauważyć, że ten wybór od-
powiadał społeczności Szczakowej również z innego powodu. 
Święta Elżbieta była i jest czczona przez wiele narodów. urodzo-
na w rodzie Arpadów była księżniczką węgierską, siostrzenicą 
św. Jadwigi patronki Śląska. znana z przydomku Węgierska 
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bliska była Węgrom, Czechom i naturalnie Polakom. Natomiast 
po wyjściu za mąż za księcia Turyngii została panującą księżną 
i wśród niemieckojęzycznych katolików czczona była i jest jako 
św. Elżbieta Turyngska - patronka Turyngii i Hesji. Tak więc 
patronka szczakowskiego kościoła, wybrana w wyniku aktu-
alnych zdarzeń politycznych, odpowiadała również aspiracjom 
wielonarodowej społeczności Szczakowej. 
 Jesienią 1898 roku dokonano wszystkich formalności 
i celebry uruchomienia budowy kościoła, natomiast faktyczne 
roboty rozpoczęły się w 1899 roku i trwały z przerwami do 1903 
roku. Jak zwykle w tego rodzaju przypadkach budowa napoty-
kała na trudności, głównie braki środków finansowych, które 
pochodziły wyłącznie od miejscowej ludności oraz zakładów 
pracy. Składki na budowę kościoła zbierali mieszkańcy Szcza-
kowej w formie osobistych datków. W zakładach pracy organi-
zowano kwesty lub potrącanie z zarobków uzgodnionych kwot. 
Nie odnaleziono śladów pomocy od władz państwowych lub 
kościelnych. Jedynie zarząd gminy Szczakowej ze swojego bu-
dżetu wyasygnował sporą jak na swoje możliwości kwotę 3 ty-
sięcy koron30. Można więc stwierdzić, że kościół w Szczakowej 
został w całości sfinansowany przez miejscową społeczność.
 Budowa została zakończona jesienią 1903 roku, a dzie-
sięć dni przed uroczystą konsekracją pisano, że...kościół poma-
lowany, okna sprawione, ołtarz wielki ma być gotów, dzwony i organy  
w drodze, w tych dniach ambona i konfesjonał będzie gotowy…31. Wresz-
cie 19 listopada 1903 roku, w dniu patronki św. Elżbiety ks. pra-
łat Bandurski dokonał aktu poświęcenia nowej świątyni. od 
tego momentu społeczność Szczakowej posiadała własny kościół  
i nie musiała podążać do parafialnego kościoła w Jaworznie. 
Kościół miał jednak charakter filialny i podlegał zwierzchności 
księdza proboszcza z Jaworzna. Kierującym kapłanem był jeden 
z wikariuszy jaworznickiego kościoła. Tym niemniej samodziel-
ność gminy Szczakowa w tym względzie stale się powiększała, 
czego wyrazem były starania podjęte dla uruchomienia własne-
go cmentarza.
 Wszystkie te działania zdążały do uzyskania rangi sa-
modzielnej parafii, a zakończyły się sukcesem w dniu 1 września 
1914 roku, kiedy otrzymano formalną zgodę na jej utworzenie. 
zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz kościelnym od 
1 września 1914 roku uruchomiono nową parafię, która powstała 
z wydzielenia z parafii Jaworzno gminy Szczakowa i Długoszyn 
oraz przysiółków Pieczyska i Dobra. od tej chwili parafia Szcza-
kowa posiadała samodzielne uprawnienia i prowadziła księgi 
metrykalne w swoim zakresie terytorialnym.
 Należy tu wspomnieć, że ten ważny fakt nie miał 
uroczystej oprawy, nie zorganizowano odpowiednich ku temu 
uroczystości, ponieważ wtedy rozpoczęła się pierwsza wojna 
światowa. od kilkunastu dni Austro - Węgry były w stanie woj-
ny z Serbią po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie.  
W kraju trwała mobilizacja i na front odchodziły kolejne od-
działy żołnierzy. W kościołach trwały modlitwy i odprawiano 
już msze święte za pierwsze ofiary wojny. W takich warun-
kach nie było mowy o celebrowaniu powstania nowej parafii. 
Tym niemniej samodzielna parafia w Szczakowej była faktem,  
a pierwszym samodzielnym proboszczem został ks. Władysław 
Bachorz, który działał tu już wcześniej jako wikariusz jaworz-
nickiej parafii.
 Po wojnie, pod kierownictwem proboszcza Bachorza, 
kościół w Szczakowej rozwijał się pomyślnie. Przede wszystkim 
wzbogacano wnętrze i wyposażenie świątyni – w 1924 roku 
uroczyście poświęcono nowe dzwony. Konsekracji dokonał bi-
skup krakowski ks. Adam Sapieha. Dzwony były fundowane 
przez cementownię, pracowników kolei oraz inne grupy para-

fian. otrzymały nazwy: Maria, Józef, Barbara i Stanisław32. 
 W parafii prowadzono ożywioną działalność, czego 
wyrazem było założenie Sodalicji Dzieci Marii p.w. Matki Bo-
skiej Niepokalanego Poczęcia. Proboszcz Władysław Bachorz 
prowadził szeroką działalność wśród parafian, cieszył się ich 
szacunkiem i poważaniem. Ksiądz Bachorz zmarł w Krako-
wie w dniu 8 września 1925 roku i tam został pochowany. Dwa 
lata później, w styczniu 1927 roku sprowadzono jego zwłoki do 
Szczakowej, ponieważ „...parafianie szczakowscy pragną uczcić swe-
go pierwszego proboszcza i mieć go między sobą nawet po śmierci”33 . 
 W tym czasie parafia w Szczakowej liczyła ponad 8 ty-
sięcy wiernych i była najliczniejszą z okolicznych parafii poza 
macierzystą parafią św. Wojciecha w Jaworznie. Terytorialnie 
parafia obejmowała gminy – Piasek, Borowiec, Pieczyska, Do-
bra i tzw. Szczakowa-wieś, a kościół św. Elżbiety był jedyną 
świątynią w naszej okolicy obok starego kościoła św. Wojciecha 
w Jaworznie. Co prawda były już oddzielne placówki w Jeleniu 
i Ciężkowicach, ale posiadały w tym czasie tylko kaplice, a bu-
dynki kościelne miały dopiero być budowane34. Tymczasem w 
Szczakowej prowadzono dalsze prace - w latach 1924-29 prze-
prowadzono rozbudowę kościoła oraz zagospodarowanie terenu 
wokół niego. To właśnie w tym czasie zbudowano budynki ple-
banii, wikarówki oraz ogrodzono teren kościelny35. 
 Prace te prowadził następca ks. Bachorza, długoletni 
pasterz szczakowskiej parafii ks. Władysław Studencki, który 
przebywał tutaj od 1925 roku. Był nie tylko kapłanem, ale zna-
nym działaczem społecznym biorącym udział w wielu akcjach 
podejmowanych przez społeczność nie tylko w działalności ko-
ścielnej. Popierał i brał udział w akcjach uruchomienia przy-
tułku dla wojskowych weteranów, dzieci sierot, ludzi bezdom-
nych itp. Nieobce mu były inicjatywy obywatelskie w zakresie 
upamiętniania tradycji w rodzaju np. pomnika Grunwaldzkie-
go czy pamiątkowej płyty na cześć Tadeusza Kościuszki. Przez 
społeczność został wybrany do Miejskiej rady w Szczakowej, 
był radnym miejskim w latach 1935-39 36. 
 Po drugiej wojnie światowej następcami chlubnej tra-
dycji pierwszych kapłanów szczakowskiej świątyni byli kolejno 
księża – Bolesław Sarna, Eugeniusz Sukiennik, Bronisław Sa-
ługa, Jan radzik. obecnie posługę proboszcza pełni ks. Józef 
Gut. Ponad stuletnia tradycja szczakowskiej świątyni jest sta-
rannie pielęgnowana, czego dowodem jest restaurowanie bu-
dynku oraz wzbogacanie wnętrza i wyposażenia. W 1998 roku 
wykonano niezbędny remont budynku, w 2003 roku poddano 
generalnej konserwacji zabytkowy główny ołtarz kościoła oraz 
dach świątyni. Stuletnia tradycja kościoła św. Elżbiety stano-
wi solidny fundament, na którym rozwija się obecnie bogata 
i żywa działalność duszpasterska w duchu odnowy soborowej 
oraz aktywność parafialna skierowana na potrzeby środowiska 
i wzbogacanie życia religijnego w parafii. 
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Górnictwo na terenie wsi Jaworzno 
w okresie staropolskim i pod zaborami 

w latach 1766 - 1918

 Historia górnictwa węgla kamiennego posiada bogatą 
bazę źródłową oraz wiele znakomitych opracowań naukowych. 
Jak dotąd, historia jaworznickich kopalń i górnictwa nie zosta-
ła jednak należycie opracowana, chociaż dzieje jaworznickiego 
górnictwa to nie tylko wycinek historii naszego miasta ale także 
ważny element dziejów górnictwa polskiego.
 Pierwsza wzmianka o występowaniu węgla w jaworz-
nickim okręgu zawarta została w dokumencie z 16 marca 1640 
roku. Biskup krakowski Jakub zadzik wydzierżawił teren 
koło wsi Jeleń do eksploatacji ród galmanowych. Niezależnie  
od tego biskup zezwolił dzierżawcy …węgle kamienne z ziemi 
brać, jeśli mu się będzie podobało wywozić go jednak ani przedawać 
nikomu nie ma…1 W świetle najnowszych badań należy z całą 
pewnością stwierdzić, że pierwszą kopalnią w jaworznickiej 
okolicy była kopalnia uruchomiona w roku 1766 we wsi Szcza-
kowa w parafii Jaworzno2.
 W polskiej literaturze historycznej rozpowszechnio-
ny jest błędny pogląd, jakoby to pierwszymi kopalniami na 
ziemiach polskich były kopalnie powstałe na Górnym Śląsku 
w 1741 roku. Według historyków przedmiotu były to kopalnie 
Murcki i kopalnia Wawel w rudzie Śląskiej z 1751 roku. Autorem 
tej tezy był Jerzy Jaros3. Tymczasem, przeglądając zasoby archi-
walne Archiwum Akt Dawnych można natrafić na dokumenty 
świadczące, że kopalnia we wsi Szczakowa jest pierwszą kopal-
nią na ziemiach polskich. Fakt ten jest dobrze udokumentowany 
źródłowo4 - chociaż wydobycie prowadzono w tej kopalni zale-
dwie przez kwartał. zamknięto ją w 1767 roku, a powodem był 
brak popytu na węgiel. W tym okresie wydobyto 800 korców wę-
gla czyli 100-120 ton. Pracowało w tej kopalni, nie licząc pomoc-
ników, sześciu kopaczy pod kierunkiem Augusta Knoblaucha, 
który był nadzorcą górniczym zatrudnionym przez króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego w ramach Komisji Kruszcowej. 
uruchomiona kopalnia była zapewne kopalnią odkrywką5. 
 Wznowienie eksplantacji węgla kamiennego na tere-
nie wsi Jaworzno nastąpiło w 1790 roku. Był to okres ostatnich 
pięciu lat istnienia rzeczpospolitej Szlacheckiej. W literaturze 
rozpowszechniona jest teza, że właścicielem kopalni był hrabia 
Moszyński, jednak ta wersja nie znajduje potwierdzenia w źró-
dłach. Błąd wyniknął stąd, że autorzy wcześniejszych opracowań 
o górnictwie nie przeprowadzili własnych badań na materiale 
źródłowym, lecz cytowali prace poprzedników. W dokumentach 
nie znajdujemy uzasadnienia, że hrabia Moszyński był kiedy-
kolwiek właścicielem Jaworzna. Także ekonomia jaworznicka  
w tymże okresie nie była prywatną własnością6, a dzierżawcami 
Jaworzna w tym okresie byli Hipolit Kownacki i Aleksander ro-
miszewski, którzy w ramach podniesienia rentowności ekonomii 
uruchomili w latach 1789-1790 wydobycie węgla kamiennego. 
Fakt ten potwierdza protokół Komisji Królewskiej, która będąc 
w Jaworznie w czerwcu 1793 roku stwierdzała: ... wieś Jaworzno 

obfituje w fabryki kruszców ołowianych i galmanów, w węgle ziemne, 
dwa szyby kopalniane znajdują się za folwarkiem dworskim....7 Dzier-
żawcy uruchomili również wydobycie na własny rachunek nie 
płacąc olbory, czyli podatku na rzecz państwa. Sprawę rozpatry-
wała Komisja Skarbowa, która miała skontrolować to nadużycie. 
Nie jest znany finał tej sprawy, ponieważ nie została rozpatrzona 
na skutek trzeciego rozbioru Polski i przejęcia ekonomii jaworz-
nickiej przez władze austriackie w 1795 roku. Niemniej jednak 
fakt wydobywania węgla przez Aleksandra romiszewskiego po-
siada uzasadnienie w materiałach źródłowych8.
 Kopalnią szybko zainteresowały się władze austriackie, 
które doceniły wartość nowego terytorium i przysłały fachowca 
do spraw górniczych Chrisotphera rieda, który rozpocząwszy 
pracę już 5 kwietnia 1795 roku, zainicjował na jaworznickim 
terenie regularne roboty górnicze. W 1806 roku ried budował 
sztolnię odwadniającą pokłady węgla i przewidywał budowę 
kanału łączącego sztolnię z Przemszą dla ułatwienia transpor-
tu urobku. Kopalnia miała również charakter odkrywkowy. 
Pracowało w niej dziewięciu górników, którzy mieli do pomocy 
dwóch lub czterech chłopów pańszczyźnianych9. 
 Na terenie wsi Jaworzno istniały także kopanie pry-
watne - Burdy, Sierakowskiego, Sperlinga i richtera. Na począt-
ku XIX wieku przybywało do Jaworzna wiele osób, które chciały  
w krótkim czasie i łatwo dorobić się fortuny na węglu. Wydo-
bycie okazywało się jednak przedsięwzięciem zbyt trudnym  
i przedsiębiorcy pozostawiając szyby opuszczali Jaworzno, a wła-
dze przejmowały pozostawioną własność na rzecz skarbu10.
 Lata 1809-1815 to czas gdy Jaworzno wraz z okolicą 
przyłączono do Księstwa Warszawskiego. Jaworznickie kopal-
nie podlegały wtedy Warszawskiej Dyrekcji Górniczej, której 
przedstawicielstwem na tym terenie był oddział w Kielcach.  
W Jaworznie istniało wtedy przedsiębiorstwo pod nazwą Kopal-
nia Skarbowa, której nadano imię Fryderyk August -  na cześć 
elektora saskiego. Kopalnia ta zajmowała pierwsze miejsce pod 
względem wydobycia w Księstwie Warszawskim, z uwzględ-
nieniem kopalń zagłębia Dąbrowskiego11. W tym czasie moce 
wydobywcze w kopalniach Jaworzna wynosiły 30 tysięcy ton,  
z czego wydobywano 5 tysięcy ton rocznie. Kopalnie modernizo-
wano i usprawniano technicznie, a środki na ten cel uzyskiwa-
no z rolniczej działalności Ekonomii Jaworznickiej12. W tymże 
okresie, oprócz wymienionej kopalni działały jeszcze odkrywki 
Sacher, Franciszka, Cortum i Ludwika. Nieco później, nie wia-
domo dokładnie kiedy, pokład Cortum zmienił nazwę na Hru-
zik, a Ludwika przyjęła nazwę Jacek, a więc ustaliły się na stałe 
nazwy pokładów Sacher, Fryderyk August, Franciszka, Jacek  
i Hruzik. Pracowało w nich około 40 robotników, mieszkających 
głównie w Jaworznie13. 
 W okresie rzeczpospolitej Krakowskiej czyli w latach 
1815-1846 eksploatacja węgla związana była z uruchomie-
niem cynkowni (1819 rok). Dziesięć lat później, po ekspertyzie 
odkrywki  Hruzik oceniono, że pokładów kopaliny wystarczy  
na kolejne 10 lat eksploatacji. W 1845 roku wydobycie prowadzo-
no jedynie w kopalni Fryderyk August, a pozostałe miejsca wy-
dobycia były już nieczynne. Wyżej wymieniona kopalnia skła-



40

dała się z dwóch oddziałów wydobywczych - Sacher i Hruzik, 
podzielonych na cztery szyby. Dołączyła do nich kopalnia Jacek. 
Taki stan rzeczy zastały władze austriackie przejmując Jaworzno 
wraz z okolicami w roku 1846 14. 
 W 1854 roku  zlikwidowano część jaworznickich kopalń, 
ponieważ austriaccy zarządcy nie wykazywali nimi zainteresowa-
nia, a to z kolei spowodowało zanik wydobycia w jaworznickich 
kopalniach15.  W 1846 roku  wydobycie wynosiło 34 tysiące ton, 
natomiast po 25 latach w 1871 roku  osiągnęło zaledwie poziom 
41 tysięcy ton. Jedną z przyczyn było  zamknięcie cynkowni w Ja-
worznie oraz fakt, że Jaworzno położone było na peryferiach mo-
narchii habsburskiej. W drugiej połowie XIX wieku upowszechnił 
się transport kolejowy i dzięki temu jaworznickie kopalnie zna-
lazły nowy rynek zbytu dla węgla kamiennego. Dla transportu 
kolejowego jaworznickie kopalnie były przez długie lata źródłem 
węgla i, co za tym idzie znacznych dochodów. Sytuacja zmieni-
ła się wraz z nastaniem roku 1871, kiedy to w lipcu Jaworznicką 
Kopalnię Skarbową nabyła wiedeńska spółka rodziny Gutmanów  
za 5 milionów złotych reńskich, płaconych w pięciu rocznych ra-
tach z dwuprocentowymi odsetkami. Wiedeńska spółka utwo-
rzyła gwarectwo, które przyjęło nazwę „JAWorzNoEr STEIN-
KoHLEN GEWErKSCHAFT - JAWorzNICKIE GWArECTWo 
WęGLA KAMIENNEGo”. Jaworznickie kopalnie były własnością 
tej rodziny do sierpnia 1919 roku, a więc przez 47 lat i  wydoby-
wano w nich 84 % węgla w całej Galicji. Gwarectwo miało swo-
ją siedzibę w Wiedniu. Wartym odnotowania jest fakt, iż w 1878 
roku Gwarectwo Jaworznickie nabyło prywatne przedsiębiorstwo 
górnicze barona Westenholza w Dąbrowie pod nazwą FrEIHErr 
WESTENHoLzISCHE BErGGEWErKSCHAFT DoMBroWA  
i zatopiło je wkrótce po zakupie.
 Podczas I wojny światowej (lata 1914-1918) kopalnie ja-
worznickie nie poniosły znacznych strat, w przeciwieństwie ko-
palń zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego i z wydarzeń wojen-
nych wyszły obronną ręką, ponieważ rejon krakowski nie uległ tak 
dużemu zniszczeniu jak zagłębie Dąbrowskie16. Spadek produkcji 
podczas I wojny światowej wynikał raczej z przyczyn technicz-
nych - ze zniszczenia linii kolejowych, braku wagonów do wysyłki 
urobku i sprzętu technicznego, a także ze zmobilizowania dużej 
liczby górników do wojska austriackiego. Przeciętne wydobycie 
węgla w zagłębiu krakowskim w okresie I wojny światowej wy-
nosiło 1,6-1,8 miliona ton. Dla porównania dodajmy, że produkcja 
w zagłębiu krakowskim w 1913 roku  wynosiła 1,971 tysięcy ton. 
Był to wynik produkcji 8 kopalń, co stanowiło 3,7 % w zagłębiu 
górnośląskim. W tymże 1913 roku kopalnie jaworznickie: Fryde-
ryk August i Jacek rudolf wydobyły około 37 % produkcji węgla w 
zagłębiu krakowskim, co stanowiło 730 000 ton.

Górnictwo na terenach miasta Jaworzna 
okresu międzywojennego

 
 Koniec I wojny światowej przyniósł Polakom niepodle-
głość, a Galicja zachodnia z Jaworznem została włączona do pań-
stwa polskiego. Trzeba było pomyśleć o rozwoju gospodarczym 
Jaworzna i okolicy, aby móc rozpocząć budowanie silnej bazy su-
rowcowej na potrzeby odrodzonego państwa. 
 W tym czasie jaworznickie kopalnie nadal były wła-
snością wiedeńskiej spółki - w okresie wojny nic się w tej materii 
nie zmieniło, jednak polskie czynniki gospodarcze podjęły pró-
bę przejęcia Gwarectwa z rąk wiedeńczyków. Inspiratorem całe-
go przedsięwzięcia był Jan Kanty Steczkowski dyrektor Ban-
ku Krajowego. 23 sierpnia 1919 roku konsorcjum finansowe,  
w skład którego wszedł Bank Krajowy, Bank Przemysłowy oraz 
zarządy miast Krakowa i Lwowa, wykupiło z  rąk spółki z Wied-

nia Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego za sumę 73,650 koron 
nieostemplowanych17. założycielami nowej spółki byli: miasto Kra-
ków i prezydent miasta Krakowa Jan Kanty Fiderkiewicz i wice-
prezydent miasta Krakowa Józef Sare, miasto Lwów i prezydent 
miasta Lwowa Józef Neuman, wiceprezydent miasta Lwowa dr 
Filip Schleicher, Bank Krajowy i jego dyrektor Jan Kanty Stecz-
kowski, dr Artur Benis profesor uJ18. 
 Steczkowski użył przy sprzedaży pewnych form na-
cisku, gdyż Austriacy niechętnie rezygnowali z jaworznickich 
kopalń. Jak jednak podaje miejscowa tradycja …Gutmanowie 
przestraszeni pogłoskami o nadciągającej jakoby do Polski fali bolsze-
wizmu sprzedali swoje kopalnie po niskiej cenie… Przejęcie kopalni 
przez polską administrację nastąpiło 1 września 1919 roku. Nie 
zmieniono nazwy spółki, zmianie uległa tylko siedziba. zarząd 
umiejscowiono w Krakowie przy ulicy Krupniczej 5. 
 Nową spółkę akcyjną powołano 15 lipca 1921 roku, a jej 
założycielami były zarządy miast Krakowa i Lwowa, które posia-
dały odpowiednio 31,25% udziałów, Polski Bank Krajowy oraz 
Polski Bank Przemysłowy 18,75 %. W dniu powołania Spółka 
zmieniła nazwę na JAWorzNICKIE KoMuNALNE KoPAL-
NIE WęGLA KAMIENNEGo SA19	
	 Spółkę powołano w celu:
1. Dostarczania węgla dla miasta Krakowa po zaniżonych cenach, 
wartość węgla wpływała na poziom cen w Krakowie. obowiązu-
jąca cena w Jaworznie 24 200 koron, w Krakowie 21600 koron.
2. Dostawy węgla dla instytucji publicznych miasta Krakowa, ta-
kich jak uniwersytet Jagielloński, inne szkoły, ochronki20. 
 We władzach spółki zasiadali Jan Kanty Steczkowski, 
wiceprezydenci miasta Krakowa i Lwowa, Jan Kanty Fiderkiewicz 
i Józef Neuman. Po śmierci Steczkowskiego prezydenci Krakowa  
i Lwowa zasiadali we władzach zamiennie. Kapitał spółki wyno-
sił 20 milionów złotych polskich - 40 tysięcy akcji, po 500 złotych 
każda. Spółka posiadała 97 km2  nadań górniczych, 15 pokładów 
o łącznej grubości 43,76 m podzielonych na trzy grupy.

Grupa jaworznicka
Pokłady:
Sacher- 2,35 m.
Fryderyk August- 4,57 m.
Franciszka- 2,36 m.
Jacek- 6,00 m.
Hruzik- 2,00 m.
Jan- 3,47 m.
„nowy”- 1,83 m.

Grupa Niedzieliska
Pokłady:
Stanisław- 2,52 m.
Niedzieliska I- 3,35 m.
Niedzieliska II- 2,37 m.
Niedzieliska III- 2,51 m.

Grupa dąbrowska
Pokłady:
Fortuna - 1,90 m.
„nadkład”- 2,45 m.
„podkład”- 3,65 m.
Kokerkill- 2,13 m.

 Eksploatację prowadzono tylko w grupie pokładów 
jaworznickich, gdzie istniały dwie kopalnie - Fryderyk August  
i Jacek rudolf, w których najgłębszy poziom wynosił 220 me-



trów, a na dole było 8 kilometrów podziemnych przekopów i 83 
kilometry chodników głównych21. W tym czasie przybywało 
miesięcznie 3,5 kilometra nowych wykopów. 
 W starej części pracowały jeszcze przy transporcie ko-
nie w liczbie 36 sztuk, a w nowej części transport odbywał się  
za pomocą 28 lokomotyw benzynowych. Po odzyskaniu nie-
podległości wzmiankowane szyby zmieniły nazwę na Józef 
Piłsudski dawny Fryderyk August, a Jacek rudolf na Tadeusz 
Kościuszko22.
 zgodnie z planem, który założono na lata 1920-1922, 
miano wydobywać węgiel w ilości 60 tysięcy wozów rocznie, w 
przeliczeniu 5 tysięcy wozów miesięcznie, wydobywano jednak 
7-7,2 tysięcy miesięcznie. 
 W 1922 roku nastąpiły pewne usprawnienia technicz-
ne - przeprowadzono remont centrali elektrycznej, wprowadzo-
no pompy elektryczne oraz zamontowano centralne ogrzewanie 
wykorzystujące ciepło pary wodnej wdmuchiwanej do budynku 
administracji. 
 W maju 1920 roku rozpoczęto budowę nowej kopal-
ni Jan Kanty, a eksploatację rozpoczęto z początkiem 1922 roku   
na dwóch pokładach - Niedzieliska I i II, przy dziennej produkcji 

320 ton. Głównemu szybowi nadano imię „Artur” na cześć pro-
fesora uJ Artura Benisa. Kopalnia przyjęła imię Jana Kantego 
na cześć inicjatora wykupu całego gwarectwa23. Nową kopalnię 
budowano w bardzo szybkim tempie i wyposażono we wszystkie 
niezbędne usprawnienia techniczne - centralę elektryczną, ma-
szynę wydobywczą, sortownię, automatyczną wagę przemysłową 
ważącą materiał o ciężarze do pięćdziesięciu  ton węgla. Kopalnia 
posiadała drewnianą konstrukcję nadszybia, która przetrwała do 
1945 roku. Dyrekcja kopalni chciała zamontować konstrukcję 
stalową, ale w warunkach powojennej biedy i wynikającego 
stąd braku konstrukcji stalowych planu tego nie zrealizowano.
 Nowe inwestycje prowadzono również w 1921 roku, 
- odwodniono wtedy szyb „Leopold”, a w maju 1922 roku roz-
poczęto budowę kopalni „Szczotki” w Dąbrowie na pokładzie 
szybu Kokerkill. zakładano wydobycie 50 wagonów dziennie. 
 W kopalniach „Józef Piłsudski” i „Tadeusz Kościuszko” 
wprowadzono nowe metody wydobycia „na podsadzkę płynną” 
polegającą na podsadzeniu materiału pod ciśnieniem 18 atmos-
fer, odgradzaniu siatką, która zatrzymywała piasek i wybiera-
niu pozostałego materiału. Metoda ta pozwalała na uzyskanie 
grubszego węgla, który cieszył się większym popytem na ryn-

kach zbytu. W 1931 roku kopalnia „Piłsudski” osiągnęła 27,6% 
wydobycia, które prowadziła metodą na podsadzkę płynną.  
Na kopalni „Kościuszko” w tym samym roku wydobywano 
28,8% na podsadzkę płynną.
 Wydobywano 5 gatunków węgla: gruby, kostka, orzech 
I i II oraz miał. W tym czasie dokonano modernizacji chodników 
polegających na naprawach i obmurowaniu chodników. zastoso-
wano maszyny wrębowe, których było 28 sztuk, młotki w ilości 
236 sztuk, oraz 255 sztuk młotków elektrycznych. Na pokładzie 
„Franciszka” w 1928 roku  zastosowano maszyny wrębowe Eic-
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kaffa i Sulivana. Przy odbiorze urobku zainstalowano rynny elek-
tryczne do odbioru materiału. Modernizacja wpłynęła na wzrost 
wydobycia i wydajności pracy. 
 Pierwsze lata powojenne były dla zagłębia Dąbrowskie-
go i Krakowskiego bardzo pomyślne, gdyż w granicach Państwa 
Polskiego do roku 1922 pozostawały tylko kopalnie tych rejonów 
oraz kopalnia „Silesia” na Śląsku Cieszyńskim. Możliwości wydo-
bywcze kopalń nie wystarczały na zaspokojenie zapotrzebowania 
na węgiel, co zmuszało rząd polski do utrzymania w mocy de-
kretu o reglamentacji węgla25. Sytuacja zaczęła się pogarszać, gdy 
powstała hiperinflacja, a dodatkowo zamówienia na jaworznicki 
węgiel spadły do 40%. Powodem takiej sytuacji była rezygnacja  
z zamówień węglowych przez Polskie Koleje Państwowe. Wybie-
rały one kaloryczniejszy węgiel górnośląski, do którego uzyskały 
dostęp w czerwcu 1922 roku w wyniku przyłączenia Górnego Ślą-
ska do Polski26. Poza tym sytuację pogorszył fakt wypowiedzenia 
umowy węglowej przez Niemcy w 1925 roku. Niemcy zrezygno-
wały z dostaw polskiego węgla, chcąc wywołać w Polsce zapaść 
gospodarczą  i uzależnić gospodarkę polską od niemieckiej - był 
to element tzw. „wojny celnej”. W konsekwencji do 1926 roku za-
trudnienie w kopalniach jaworznickich zmniejszyło się o 286 osób 

tym bardziej, że liczba zamówień dla Polskich Kolei Państwowych 
nadal spadała. Wystąpiła wtedy tzw. hiperprodukcja węglowa po-
wodująca zaleganie węgla na hałdach.
 W latach 1922-1926 wysyłano węgiel na eksport do Wiel-
kiej Brytanii i Danii oraz do krajów skandynawskich, jak również 
do Austrii i Włoch. Był to rząd wielkości około 0,4% produkcji. Wę-
giel eksportowano również do Wolnego Miasta Gdańska w wyso-
kości 1% produkcji27. Jedną z form organizowania rynków zbytu 
dla JKKW SA było lokalizowanie w miastach tzw. składów opało-
wych - na przykład w Krakowie przy ulicy Pawiej znajdowały się  
„Składy węgla, koksu i drewna Sp. zoo”28. 
 Poprawę zbytu węgla przyniosła druga połowa 1926 roku. 
Spowodowana została strajkiem górników angielskich, który 
znacznie się przedłużał i umożliwiła otwarcie rynków zbytu dla 
polskiego węgla kamiennego. Wydobycie węgla zaczęło wzrastać 
wraz z liczbą zatrudnionych górników29. rok 1929 był rokiem 
największej produkcji - miała na nią znaczący wpływ ciężka 
zima 1928/1929 i nadejście późnej wiosny. Pracowano w trzech 
kopalniach na dwie zmiany bez tzw. „świętówek”. W tym okre-
sie wystąpił nawet brak rąk do pracy30. zarobki przedstawiały 
się następująco: górnik zarabiał 12,59 złotych. Średni zarobek 

roczny wynosił 821,02 złotego, a zarobek roczny górnika wyno-
sił 3100 złotych. 
 Kwestia zakwaterowania górników przed rozbudową 
kompleksu budynków posiadanych przez JKKW SA przedstawia-
ła się następująco:
 W 1920 roku stan ilościowy domów mieszkalnych 
zwiększył się o 23 nowe obiekty -  wybudowano 65 mieszkań, 
3 baraki, w których znajdowało się 380 łóżek, budynek admi-
nistracji i 34 ubikacje. W budowie był dom robotniczy, sala te-
atralna, biblioteka, poczta, kasyno dla urzędników. W 1921 

Tabela 2. Wydobycie węgla kamiennego w kopalniach Piłsudski i Kościuszko w latach 1923 –1929 24 . (Wartości zawarte w tabeli 
podano w tysiącach ton).

Tabela 1. Łączne wydobycie węgla kamiennego kopalniach Piłsudski i Kościuszko w roku 1913 oraz w latach 1918–1922.    
              (Wartości zawarte w tabeli podano w tonach).

rok 1913
73.0566

rok 1918
596.680

rok 1919
491.074

rok 1920
545.679

rok 1921
671.195

III kwartał 1922
819.500

rok 1923
899

rok 1924
800

rok 1925
635

rok 1926
968

rok 1927
923

rok 1929
1060

rok 1928
971



roku trwała akcja budowy 45 nowych domków. Spółka zacią-
gnęła na ten cel pożyczki hipoteczne na dwa lata bez procentu,  
a w trzecim roku na 5%.  W tym samym roku powstało kolej-
nych 60 nowych domów, na które dyrekcja kopalni zaciągnęła 
kredyt w wysokości 50 milionów marek polskich. Planowano 
też akcje zakładania ogródków działkowych oraz remontu sta-
rych domów32. robotników wraz z rodzinami w bieliznę i arty-
kuły pierwszej potrzeby zaopatrywał Konsum33. Posiadał własną 
piekarnię, która wypiekała do 3000 bochenków chleba dziennie 
o wadze dwóch kilogramów każdy. Przed wielkim kryzysem 
gospodarczym zdołano uruchomić piekarnię z mechanicznym 
urządzeniem do produkcji chleba oraz do automatycznego wy-
robu bułek.  W takich obiektach usługowych chleb był tańszy  
od 30 do 40 marek polskich na bochenku. Jesienią odbyła się 
akcja zaopatrywania rodzin w ziemniaki. 
 Górnicy w 1921 roku wyremontowali kościół parafial-
ny w Jaworznie, który znajdował się w opłakanym stanie, odno-
wiono wnętrza, odrestaurowano ołtarze, zakupiono elektryczne 
świeczniki oraz organy. 
 Władze kopalni zarządzały siedmioma szkołami, w tym 
cztery z nich znajdowały się w budynkach należących do kom-
pleksu kopalni. W dwóch szkołach prowadzono zawodowe kur-
sy dokształcające34. Władze spółki utrzymywały różne instytucje 
opieki społecznej, takie jak dom starców, w którym zamieszki-
wało 14 osób - wdowy po górnikach lub górnicy o długim stażu 
pracy, schronisko dla bezdomnych dzieci po górnikach miasta 
Jaworzna, będących na utrzymaniu gminy35, ochronka dla 230 
dzieci, z których 150 jadało obiady. Dla schroniska przeznaczo-
na była dodatkowa subwencja. Spółka JKKW SA ufundowała 
fundusz zapomogowy, wypłacany w kwocie 780 marek polskich 
na jednego robotnika, prowadząc jednocześnie zaopatrzenie  
w ziemniaki i węgiel.  Wdowom i sierotom Gwarectwo wypła-
cało dodatkowo zapomogę emerytalną w wysokości 712 tysięcy 
marek polskich. 
Spółka fundowała też stypendia:
jedno dla Akademii Górniczej w Krakowie,
jedno dla Szkoły Górniczej w Kielcach,
jedno dla Szkoły Przemysłowej w Bielsku,
Subwencje dla AGH w Krakowie, Technikum Górniczego  
w Krakowie, Gimnazjum  w Chrzanowie,
 Bazę medyczną zapewniał szpital z 20 łóżkami, z które-
go mógł korzystać każdy obywatel Jaworzna. Spółka prowadziła 
również kursy dokształcające dla dozorców oraz kurs przemysło-
wy dla robotników36. 
 Światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się  
w uSA 29 X 1929 roku szybko rozprzestrzenił się na Europę, przy-
nosząc globalny spadek produkcji o 30% 37. rok 1930 przyniósł 
spadek wydobycia w kopalniach polskich o 1/3 - taką informację 
znajdujemy w sprawozdaniu sporządzonym na żądanie dyrekcji 
JKKW SA za rok 1930 38. W tymże roku nastąpił spadek wydo-
bycia w kopalniach Jaworzna o 25% w porównaniu z rokiem po-
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Tabela 3. Rodzaj mienia będącego w posiadaniu spółki JKKW SA i liczba zakwaterowanych w nim górników 
  w latach 1919 - 1920 31.

przednim. Wydobycie w pierwszym roku kryzysu we wszystkich 
kopalniach spółki wynosiło 795,434 tony, w tym szyb Piłsudski 
wydobył 453,335 ton, szyb Kościuszko 228,293 ton, to jest 28,7%,  
szyb Jan Kanty 113,806 ton to jest 14,3%. Przepracowano 243 
dni, 1 dzień załoga strajkowała, 65 dni to tzw. świętówki39. Na-
stąpiła redukcja zatrudnionych - w miesiącu styczniu pracowało 
2856 osób, w czerwcu już tylko 2175 osób, czyli w ciągu sześciu 
miesięcy zwolniono 681 osób, po czym w grudniu tego roku stan 
załogi znowu wzrósł do 2590 osób. Spółka była zmuszona prze-
prowadzić redukcję zarobków do 13,39 zł za dniówkę - ogółem 
8,78 zł za dzień pracy. Trudności spółki wynikały przede wszyst-
kim ze zmniejszającej się sprzedaży węgla na skutek stale ma-
lejącej ilości zamówień ze strony Polskich Kolei Państwowych, 
które były głównym klientem jaworznickich kopalń. zwiększały 
się również koszty wydobycia węgla, a mimo to przedsiębiorstwo 
płaciło wszystkie podatki w terminie. Wbrew tendencjom spad-
kowym w dziedzinie produkcji i rosnącym kosztom własnym, 
spółka starała się nie zmniejszać wydatków na cele społeczne, 
dlatego też dotychczasowa skala pomocy udzielanej robotnikom 
nie zmniejszyła się. Dzięki dotacji z tzw. funduszu amortyza-
cyjnego i rezerw Gwarectwa w kwocie 1,383,262 zł oraz po za-
płaceniu podatków uzyskano w roku 1930 nadwyżkę w kwocie 
227,444 49 zł40. 
 Spadek produkcji zaznaczył się również, chociaż jeszcze 
nieznacznie, w 1931 roku. upłynął on pod znakiem ciężkiego 
i przewlekłego ogólnokrajowego kryzysu gospodarczego. zbyt 
zmniejszył się o 94%. Powodem zmiany na rynku węgla  był spa-
dek zainteresowania tym surowcem przez Polskie Koleje Pań-
stwowe na skutek kryzysu gospodarczego41. Poza tym zmniej-
szyło się zainteresowanie węglem odbiorców indywidualnych na 
skutek łagodnej zimy 1930 roku. Następstwem tego były rosnące 
zapasy węgla, co zmuszało spółkę do szukania zbytu na rynku 
wewnętrznym, czyli w nowo uruchomionej elektrowni. 
 Taka sytuacja odbijała się na statusie materialnym za-
łogi, mimo że starano się nie zmniejszać zarobków. zmniejszono 
jednak liczbę dni przepracowanych - na 300 dni roboczych prze-
pracowano 233, co stanowiło spadek o 22,3%. zanotowano 67 
przestojów przy stanie 2367 osób zatrudnionych. 16 maja 1931 
pojawiło się ogłoszenie, że umowa o pracę z dnia 19 czerwca 
1929 roku wygasła z dniem 30 kwietnia 1931 roku, płace miały 
pozostać bez zmian, ale inne dodatki zlikwidowano. 31 marca 
1931 wymówiono związkom zawodowym umowę o warunkach 
pracy i płacy, na skutek czego załoga rozpoczęła 18 maja 1931 
roku strajk. Wybuchły zamieszki, a tłum wdarł się na teren Ko-
palni „Piłsudski”. Trzystu ludzi skierowało się pod bramę kopal-
ni. z tłumu w kierunku policji padły strzały. Policja odpowie-
działa ogniem. Padło pięciu zabitych, dziesięć osób zostało ciężko 
rannych. Na skutek tych wypadków dyrekcja zdecydowała się 
wycofać zarządzenie z poprzedniego dnia. 20 maja 1931 roku 
odbył się wiec na rynku w Jaworznie z udziałem ludności. Były  
to najokrutniejsze zajścia z okresu Polski niepodległej. Następ-

rodzaj mienia

Domy mieszkalne

Mieszkania

Liczba budynków

111

87

Liczba mieszkańców

453

156

Domy administracyjne                   16                zajęte przez administrację

Budynki koszarowe                  5      520 zameldowanych robotników
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nego dnia odbył się pogrzeb ofiar, a 22 maja wznowiono pracę 
na kopalni42. 
 rozmowy przeprowadzono przy pomocy arbitra rządo-
wego. Ich efektem było podpisanie umowy w dniu 6 czerwca 
1931 roku, na mocy której anulowano umowę z 19 marca 1929 
roku do dnia 30 kwietnia 1932 roku43.
 z usprawnień technicznych wykonano: oparkowanie 
kopalni, roboty porządkowe na placach w związku z powstaniem 
nowej centrali elektrycznej. W kopalni Jan Kanty wprowadzono 
podsadzkę płynną za sumę 123 900 zł. W kopalni Piłsudski po-
wstał nowy zbiornik na podsadzkę żużlową o pojemności 200 
m3. uruchomiono także spływ rzeką Przemszą i w ten sposób 
dostarczano węgiel zakładom chemicznym „organika Azot”. 
zamontowano też zbiornik podsadzkowy na kopalni Jan Kanty 
o pojemności 40 m3 oraz rurociąg o długości 120 m 44.  
 rok 1932 był najgorszym rokiem dla jaworznickiej spół-
ki - produkcja spadła o 25%, wynosząc 607 893 ton, a w stosunku 
do rekordowego wydobycia z 1929 roku obniżka wyniosła 50%. 
zmniejszenie się wydobycia węgla kamiennego w jaworznickich 
kopalniach związane było z ogólnokrajową recesją gospodar-
czą, która dotknęła również sektor kopalniany. Nastąpił spadek 
konsumpcji odbiorców prywatnych - odbiorcami naszego węgla 
byli głównie mieszkańcy Małopolski i Polski wschodniej, gdzie 
kryzys gospodarczy poczynił takie spustoszenia, iż w tych woje-
wództwach popyt na węgiel praktycznie zanikł oraz zakładów 
państwowych - głównie kolei. 
 rok 1932 jest zwany rokiem dna kryzysu. Wydobycie 
spadało do poziomu 83,2% poziomu z roku 1913 45. W związku 
z obniżką wydobycia węgla zmniejszono czas pracy do dziewię-
ciu dni w miesiącu lutym 46. W maju zredukowano załogę o 246 
osób na trzy miesiące. Wprowadzono też  48-godzinny tydzień 
pracy. 16 lutego 1932 roku podano do wiadomości ogłoszenie, że 
zarobki ulegną redukcji o 8%, skutkiem czego załoga strajkowa-
ła przez 3 dni do 18 lutego 1932 roku. zarobki spadły z 7,86 do 
7,08 zł za dniówkę, ale zabezpieczenie socjalne robotników i po-
moc społeczną pozostawiono bez zmian. W tymże roku na 301 
dni roboczych przepracowano 197 dni. zatrudniano 2315 osób, 
odnotowano 104 przestoje, a zwolnionym górnikom starano się 
zapewnić prace zastępcze na placu kopalni. Masowe zwolnienia 
pociągnęły za sobą pojawienie się tzw. biedaszybów - płytkich 
szybików, które drążyli górnicy zwolnieni z kopalni, głównie ci, 
którzy nie mieli pracy i środków do utrzymania rodzin. Głębo-
kość tych odwiertów wynosiła od 3-12 m, co przy prymitywnym 
sprzęcie i prawie żadnym zabezpieczeniu stanowiło poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia pracujących tam górników. Sza-
cuje się, że w rejonie Jaworzna 320 osób poniosło śmierć przy 
pracy w nielegalnych szybach. Biedaszyby stanowiły wielki pro-
blem dla spółki węglowej ponieważ węgiel wydobywany w tych 
miejscach był sprzedawany w cenie 10 zł za tonę, co stanowiło 
wartość trzykrotnie niższą niż stawka oferowana przez spółkę. 
Władze próbowały łagodzić skutki zwolnień, wprowadzając tzw. 
urlopy turnusowe - polegały one na wysłaniu na przymusowy 
urlop górnika, w czasie którego ten pobierał zasiłek, a na jego 
miejsce przyjmowano na czas urlopu innego pracownika. Sto-
sowano też okresowe unieruchomienie kopalni - dotknęło to 
kopalnię Tadeusz Kościuszko w dniach od 3-10 lipca 1932 roku. 
Mimo pogarszających się warunków gospodarczych, spółka za-
mknęła rok 1932 dodatnim bilansem płatności dzięki współfi-
nansowaniu przez zakłady pomocnicze takie jak elektrownia, 
cegielnia i kolej górnicza47. 
 W 1933 roku  Jaworznickie Komunalne Kopalnie Wę-
gla odnotowały kolejne straty ponieważ był to kolejny rok pogor-
szenia się gospodarczej sytuacji kraju. ogólnokrajowa produkcja 
węgla zmniejszyła się o 5,13%. Wydobycie w jaworznickich ko-

palniach wynosiło 615 tysięcy ton. Mimo pogarszającej się sy-
tuacji zanotowano niewielki wzrost wydobycia o 7,449 tysięcy 
ton, tj. o 1,07%. ogólne pogorszenie się sytuacji przedsiębiorstwa 
wynikało zarówno z faktu wzrostu ilości  biedaszybów na te-
renie samego miasta Jaworzna, jak i Małopolski zachodniej,  
co stanowiło konkurencję dla węgla wydobywanego przez le-
galne kopalnie. Dodatkowo w marcu 1933 roku obniżono ceny 
węgla o 20%, co pogorszyło finansową sytuację spółki. Kolejnym 
czynnikiem hamującym wzrost wydobycia było narzucenie ko-
palniom okręgu krakowskiego ciężaru na rzecz eksportu, w for-
mie 30% cen specjalnych, jako tzw. taryf kolejowych. Stanowiło 
to barierę przy sprzedaży węgla na dalsze odległości. Przemysł 
węglowy musiał ponadto walczyć z konkurencją branży drzew-
nej i torfowej. Drzewo i torf były tańsze, a w związku z tym bar-
dziej rozpowszechnione48. 
 W październiku i listopadzie 1933 roku nastąpiło krót-
kotrwałe ożywienie na rynku węglowym, ale nie przyniosło jed-
nak poprawy sytuacji gospodarczej. Wierzyciele zalegali ze spła-
tą sum kredytowych, za które nabywali węgiel. Poza tym wiele 
spółdzielni zalegało z niezapłaconymi kwotami. zadłużonymi 
wobec spółki byli też odbiorcy publiczni - gminy, szpitale, urzędy 
i długi tych instytucji systematycznie wzrastały. 
 W roku 1933 bardzo poważny problem stanowiła re-
dukcja pracowników. Na kopalni „Piłsudski” zwolniono 478 
osób, na kopalni „Kościuszko” 54 osoby, a na kopalni „Jan Kan-
ty” 17, razem 549 osób. Stan załogi wynosił 1984 osoby, na dole 
pracowało 1168 osób, a na powierzchni 648, inne zajęcia wyko-
nywało 168 osób. Na 298 dni roboczych przepracowano 213 dni, 
zanotowano 85 stójek, czyli przestojów. Wydajność wynosiła 2,51 
tony dziennie na dole, a na powierzchni 1,58 tony49.
 W dniach 3 i 4 marca tego roku miał miejsce strajk pro-
testacyjny przeciw obniżeniu zarobków. Protest ten przebiegał 
spokojnie. 27 marca 1933 roku doszło do strajku z powodu zwol-
nienia. 3 sztygarów i 13 dozorców na dole i powierzchni. Decy-
zje o zwolnieniu pracowników podejmowano biorąc pod uwagę 
sytuację materialną i życiową pracowników. Prośby instytucji 
związków zawodowych nie były brane pod uwagę.  Strajk trwał 
do 29 marca.
 30 marca 1933 roku ukazała się notatka w „Ilustrowa-
nym Kurierze Codziennym”, informująca o strajku na kopalni 
„Józef Piłsudski”. W wyniku redukcji zatrudnienia górnicy roz-
poczęli akcję protestacyjną pod ziemią. W Szybie „Helena” straj-
kowało 221 ludzi, Szybie „Paulina”- 260 ludzi. Strajkujący żądali 
zapewnienia gwarancji socjalnych i powrotu do pracy zwolnio-
nych pracowników50.
  Podjęto walkę z bezrobociem. rozpoczęto budowę linii 
kolejowej Szczakowa - Bukowno. Cała załoga pracująca opodat-
kowała się na rzecz bezrobotnych. Wydawano bezpłatnie chleb  
i słoninę w każdą sobotę za sumę 3500 zł miesięcznie, prowa-
dzono akcję dożywiania dzieci w szkołach i ochronkach. W 1933 
roku znajdowały się w Jaworznie trzy ochronki, w których miej-
sce do życia znalazło 415 podopiecznych. Dodać należy, że jedna  
z ochronek znajdująca się w Byczynie pozostawała w gestii „za-
rządu Głównego Towarzystwa Szkół Ludowych”. zadaniem 
Domu Dziecka w we wsi Byczyna, która dziś jest dzielnicą Jaworz-
na, była  opieka nad dziećmi wywodzącymi się ze środowisk ko-
munistycznych51. utworzono prywatne przedszkole dla 41 dzieci 
urzędników kopalnianych, dysponujące lokum  otrzymnym od 
spółki JKKW SA W tym czasie powstało również przytulisko 
dla starców mogące pomieścić od 14-16 osób - głównie wdów po 
górnikach oraz schronisko dla sierot, w którym zakwaterowano 
9 wychowanków. Spółka w dalszym ciągu dysponowała deputa-
tami darmowego węgla dla instytucji Krakowa i Lwowa po 500 
ton łącznie. Dla biednych mieszkańców Jaworzna przeznaczony 
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był deputat w wysokości 150 ton razem oraz rezerwa dla szkół  
i przedszkoli.  za kredyt o wysokości 300 tysięcy złotych udzielo-
ny przez Bank Krajowy wybudowano  nowe domki górnicze.
 Sytuacja nieznacznie zmieniła się w roku 1934 - wydo-
bycie wynosiło 626 tysięcy ton. Sytuacja finansowa przedsiębior-
stwa nadal była trudna - nastąpiła znaczna obniżka cen węgla, 
co doprowadziło do nieopłacalności wydobycia węgla. zbiegło się 
to w czasie z  obniżką taryf kolejowych, co prawda pozostawiono 
bez zmian specjalną taryfę małopolską, która miała obowiązy-
wać do 25 stycznia 1935 roku. W zakładach współpracujących  
z JKKW SA sytuacja przedstawiała się równie ciężko. Dochód  
z eksploatacji piasku rósł powoli. Kamieniołomy pracowały tylko 
okresowo przy robotach interwencyjnych, gdzie pracowali bezro-
botni z jaworznickich kopalń. Lepsza koniunktura utrzymywała 
się jedynie w cegielni, gdzie oprócz produkcji na potrzeby własne 
produkowano na rynek zewnętrzny. Bezrobotnych zatrudniono 
do budowy odcinka kolei górniczej Szczakowa- Bukowno oraz 
przy budowie odcinka drogi Jęzor- Byczyna52.
 W 1934 roku zaszły znaczące zmiany w funkcjono-
waniu służby medycznej w zakładach Gwarectwa. W związku  
z wybudowaniem szpitala imienia „Piłsudskiego” w Chrzano-
wie zlikwidowano szpital kopalniany. W Jaworznie pozostała 
tylko izba pogotowia ratunkowego, w której dyżurował jeden 
lekarz i dwie pielęgniarki.

pogorszyło działanie biedaszybów, co uniemożliwiało utrzymy-
wanie cen na poziomie opłacalności55.
 Dochody z zakładów ubocznych przynosiła dobrze roz-
wijająca się cegielnia. W tymże roku wyprodukowano 260 5000 
sztuk cegieł, z czego 70% produkcji przeznaczono na zbyt, a 30% 
na potrzeby własne. W tartaku jednakże, wskutek kradzieży  
i dewastacyjnej działalności  biedaszybów sytuacja przedstawia-
ła się niezadowalająco, a straty w materiale drzewnym wycenio-
no na 29000 zł. Władze przedsiębiorstwa były bezradne wobec 
tolerowania tego procederu przez władze publiczne i wymiar 
sprawiedliwości. 
 Spółka dbała o zabezpieczenie spraw socjalnych swo-
ich pracowników i w związku z tym nadal nie obniżano wy-
datków na pomoc bezrobotnym oraz dla wdów i sierot po górni-
kach. organizowano też roboty interwencyjne dla bezrobotnych  
w kamieniołomach, w cegielni czy przy budowie linii kolejowej. 
Działania te walnie przyczyniły się do zwalczania bezrobocia. 
 26 listopada 1935 roku wybuchł strajk, którego inspi-
ratorem był Centralny związek Górników w Polsce. Powodem 
strajku było wprowadzenie sześciogodzinnego dnia pracy w gór-
nictwie i hutnictwie. W kopalni „Piłsudski” strajkowało 70% za-
łogi, na kopalni „Jan Kanty”- 79% załogi, na kopalni „Kościusz-
ko” 6% 56. 

 W tym samym roku rozpoczęto zdecydowaną wal-
kę z biedaszybami. W lutym tego roku istniały 124 nielegalne 
szyby, w których pracowało 706 górników. zanotowano siedem 
wypadków śmiertelnych. W dniach od 1 lipca do 15 listopada 
przeprowadzono akcję, w wyniku której zamknięto wszystkie 
szybiki53.
 1934 rok  przyniósł dalszy spadek zatrudnienia. załoga 
liczyła 2071 osób, w całym roku było 298 dni roboczych, przepra-
cowano 202 dni. odnotowano 96 przestojów. W dalszym ciągu 
stosowano urlopy turnusowe oraz dalszą obniżkę płac. W listo-
padzie pracowano przez 20 dni, w czerwcu natomiast 12 dni. 
Kopalnia „Piłsudski” pracowała na dwie zmiany, kopalnia „Jan 
Kanty” i „Tadeusz Kościuszko” na jedną zmianę. Ta ostatnia 
została całkowicie unieruchomiona od 16 maja do 15 sierpnia 
1934 roku54, związku z tym od 1 listopada 1934 roku zastosowa-
no 12% obniżkę cen węgla, nie zmieniając wysokości zarobków 
pracowników.
 z początkiem 1935 roku ponownie wzrosło wydobycie 
- urobek wyniósł 729 235 tys. ton. W połowie roku całkowicie 
zamknięto kopalnię „Tadeusz Kościuszko” z powodu wysokich 
kosztów utrzymania. W pozostałych dwóch kopalniach wydo-
bycie było o 103 tysięcy ton większe niż w 1934 roku. zwięk-
szone wydobycie nie przyniosło jednak zdecydowanej poprawy 
finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ utrzymanie stanu załogi 
ponad potrzebę generowało dodatkowe koszty. Ponadto ustawo-
wo zmniejszono o 13% ceny sortów opałowych, co potęgowało 
trudności finansowe przedsiębiorstwa. Na sytuację zakładu 
wpływała również obecność na rynku konkurencyjnego węgla 
z Górnego Śląska, który posiadał wyższą kaloryczność i dlatego 
był chętniej zamawiany przez kontrahentów JKKW SA Sytuację 

 W 1936 roku  wydobycie spadło w stosunku do roku 
1935 o 19 tysięcy ton, i wyniosło 710 tysiecy ton. Pracowały wów-
czas dwie kopalnie „Józef Piłsudski” i „Jan Kanty”. Kopalnia 
„Tadeusz Kościuszko” nadal pozostawała nieczynna. Ten rok 
przyniósł w przemyśle węglowym dalsze pogorszenie sytuacji, 
na skutek wydania w grudniu 1935 roku dekretu o dalszym 
zmniejszeniu cen krajowych węgla o 13%. W takich warunkach 
spółka JKKW SA musiała przeprowadzić radykalne cięcia kosz-
tów administracyjnych przedsiębiorstwa. Chwilowe ożywienie 
koniunktury od września do grudnia 1936 roku nie zdołało po-
kryć strat, które wystąpiły w poprzednich miesiącach. Spółka 
zbywała całą swoją produkcję na rynek wewnętrzny, nie mając 
udziału w eksporcie ponieważ na eksport przeznaczono wyższy 
gatunkowo węgiel górnośląski57. 
 W okolicy Jaworzna i w samym mieście również nadal 
występował problem biedaszybów i związana z nim dewastacja 
drzewostanu. Spółka notowała niedobór za zapłacone drzewo 
na kwotę 17600 zł. W sprawie biedaszybów do zarządu spółki 
wpłynęło pismo z datą 20 stycznia 1936 roku, które dotyczyło 
tego problemu „na pokładzie Stanisław 42 szybiki, Niedzieliska 
I 2 szybiki, Niedzieliska II  9 szybików, Niedzieliska III 11 szy-
bików, Fryderyk August 47 szybików, na Szczotkach 10 szybi-
ków. razem naliczono 121 szybików, w których pracowało około 
600 ludzi, a nielegalną produkcję szacowano od 240 do 500 ton 
dziennie. Sprzedawano ten węgiel furmanom, którzy wywozili 
go na sprzedaż na teren powiatów chrzanowskiego i krakow-
skiego, oświęcimskiego i wadowickiego oraz na Górny Śląsk i te-
ren dawnego Królestwa Kongresowego58. W roku 1936 było 302 
dni roboczych, przepracowano 236 dni, było 66 przestojów. Stan 
zatrudnienia wynosił 2042 osoby.

rodzaj kosztów Kwota
Koszty ogólne 247652,75
utrzymanie organów nadzorczych i zarządu + administracja 268695,75
Świadczenia socjalne 1099233,27
ubezpieczenie pracowników 15939,73

Tabela 4.  Bilans kosztów Spółki JKKW SA w 1935 roku. (Kwoty podano w złotych polskich.)
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 zauważyć należy, że mimo ciężkiej sytuacji finansowej 
spółki od 1933 roku płace robotników nie zmieniły się. Właśnie  
z powodu wysokości płac wybuchł strajk na kopalni „Józef Pił-
sudski”, trwający od 1 czerwca 1936 do 10 czerwca 1936 roku. 
Kiedy podpisano ugodę, strajkujący uzyskali podwyżkę płac  
o 7,2% oraz zrównanie stawek płac żonatych i kawalerów. Ne-
gocjacje prowadzili i ugodę podpisali starosta powiatu chrza-
nowskiego dr Mieczysław łęcki, fundusz pracy reprezentował 
kierownik romuald opolski, dyrekcja kopalni reprezentowana 
była przez inż. Władysław zachentera i inż. Ferdynand Macha-
licę. robotników reprezentowali Władysław Szopa delegat zw. 
zaw. C.z.S., roman Lipka, Jan ochmański, Antoni rybak, Jan 
Liszka, Bartłomiej uroda, Stanisław Cichoń59.
 z zakładów ubocznych dobrze rozwijała się cegielnia. 
Wyprodukowano 3880 tysięcy sztuk cegieł, część wykorzystano 
na potrzeby własne, nadwyżki zbywano osobom trzecim. Mimo 
trudnej sytuacji spółki nie zredukowano wydatków socjalnych. 
Bezrobotnych nadal otaczano socjalną opieką, ofiarując im pew-
ne ilości węgla. 
 Nie udało się zrównać bilansu, który wykazał stratę  
w kwocie 171176,86 zł. Ten deficyt nie wpłynął jednak zasadni-
czo na kondycję finansową spółki60. 
 1937 rok zaznaczył się ożywieniem we wszystkich sek-
torach gospodarki krajowej. Poprawiła się też sytuacja spółki 
JKKW SA w tymże roku produkcja wyniosła 841,059 tysięcy 
ton, czyli wzrosła o 18,37% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
W tonach zwyżka wyniosła około 140 tysięcy ton. Spółka dzia-
łała bez większych problemów. Ceny węgla nadal nie wzrastały 
i dlatego nie udało się osiągnąć oczekiwanych zysków. Główną 
przyczyną był tym razem wzrost kosztów produkcji i robocizny  
o około 3,75% oraz skrócenie czasu pracy61. 
 Na własne potrzeby, do produkcji brykietu węglowego 
spółka nabywała znaczną ilość miału węglowego od sąsiedniej 
kopalni „Sobieski”. uruchomiono dodatkowo generator Pintscha 
do przerobu na smołę pierwotną, co stanowiło dodatkową gałąź 
produkcji, która się dobrze rozwijała62. 
 W tymże roku zaniknął problem biedaszybów, ponie-
waż wzrosło zatrudnienie i znacząco się poprawiła sytuacja go-
spodarcza miasta i kraju. zatrudnienie wzrosło o 292 osoby i wy-
niosło 2334 osoby. W związku z likwidacją biedaszybów udało się 
również zrównoważyć bilans gospodarki leśnej. Na osiągnięcie 
stabilności bilansu miała też wpływ zwyżka ceny drzewa kopal-
nianego. Sprawozdanie z 1937 roku podało, że problem biedaszy-
bów nie istnieje63. 
 Strajki również wpisały się w rzeczywistość omawiane-
go przez nas obecnie okresu. Powodem strajku, który rozpoczął 
się 22 października 1937 roku było zarządzenie półgodzinnej 
przerwy obiadowej w pracy na dole. Akcję protestacyjną konty-
nuowano następnego dnia. Na kolejnych zmianach na kopalni 
„Tadeusz Kościuszko” strajkowało 75 robotników, czyli 38,5% 
załogi. Na kopalni „Piłsudski” 557 robotników, tj. 34,5% zało-
gi, strajk przebiegał spokojnie, z okupacją powierzchni, a załogi 
górnicze odmówiły pracy. Maszyny utrzymywano w pogotowiu. 
Protesty rozgorzały powtórnie 2 listopada 1937 roku i trwały do  
6 listopada. Inspirowały je związki zawodowe działające na te-
renie Jaworzna - związek związków zawodowych (zzz) oraz 
Centralny związek Górników i związek zjednoczenia Górni-
czego. Protestujący żądali skrócenia czasu pracy do 7,5 godziny 
dziennie. Na kopalni „Piłsudski” strajkowało 1721 osób (60%) 
załogi, na kopalni „Jan Kanty” 406 osób (85%) załogi, na kopal-
ni „Tadeusz Kościuszko” 123 osoby (63%) załogi. Efektem  straj-
ku było porozumienie z Inspektoratem Pracy. 26 listopada 1937 
roku na kopalni „Piłsudski wybuchł rozpoczęto nowy strajk na 
wydziałach warsztatów i budowlanym. Domagano się sześciogo-

dzinnego dnia pracy i podwyżki płac. W strajku tym brało udział 
167 osób, miał przebieg spokojny, a porozumienie również zostało 
osiągnięte64.
 Wiosną 1937 roku trwała w sejmie debata, której te-
matem było skrócenie czasu pracy w górnictwie i hutnictwie. 
Dyskutowano na temat czterdziestogodzinnego tygodnia oraz 
sześciogodzinnego dnia pracy. W wyniku tej dyskusji wydano 
rozporządzenie rady Ministrów datowane na 20 lipca 1937 roku 
w sprawie skrócenia czasu pracy robotników na stałe zatrudnio-
nych pod ziemią do 7,5 godziny na dole i 45 godzin tygodniowo. 
rozporządzenie to obowiązywać miało od 1 listopada 1937 roku 
do 1 stycznia 1940 roku. Ten akt prawny miał zasadniczy wpływ 
na zmniejszenie wydobycia  i spadek wydajności pracy górnika65.
 oprócz skrócenia czasu pracy w górnictwie obowiązy-
wało jeszcze 15 dni świątecznych wolnych od pracy (oprócz nie-
dziel). Były to: 
- Nowy rok, 1 stycznia,
- uroczystość Trzech Króli, 6 stycznia,
- Święto ofiarowania Pańskiego, 2 luty,
- Wielkanoc,
- Święto Konstytucji Trzeciego Maja, 3 maja,
- Wniebowstąpienie Chrystusa Pana,
- Drugi Dzień zesłania Ducha Świętego,
- Boże Ciało,
- uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca,
- Wniebowstąpienie NMP, 15 sierpnia,
- Wszystkich Świętych, 1 listopada.
- Święto Niepodległości, 11 listopada,
- uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia,
- Boże Narodzenie, 25 grudnia. 
 Władze państwowe rozpoczęły w 1937 roku akcję za-
trudniania uczestników walk o niepodległość. W biurze kra-
kowskiej spółki pracowali: prezes spółki generał Władysław Be-
lina - Prażmowski i prokurent Jan Firla. Dnia 2 lipca tego roku 
uchwalono specjalną ustawę o zatrudnieniu uczestników walk  
o niepodległość Państwa Polskiego, która nakazywała zapewnie-
nie miejsca pracy na każdych 33 pracowników jednemu uczest-
nikowi walczącemu o niepodległość66. 
 zakłady uboczne nadal pracowały i przynosiły zyski. 
Cegielnia wyprodukowała 5,794 000 sztuk cegieł, inne zakłady - 
takie jak tartak, impregnacja drzewa pracowały dla potrzeb spól-
ki. Status materialny załogi uległ poprawie dzięki zwiększeniu 
dni przepracowanych jak i zwiększeniu kosztów robocizny. 
Przedsiębiorstwo wykazało nadwyżkę finansową w kwocie 
615780,29 złotych, co stanowiło widoczną poprawę w sytuacji 
ekonomicznej jaworznickiej spółki67. 
 1938 rok przyniósł dalszą poprawę koniunktury  
w jaworznickiej spółce. Wydobycie w tymże roku wyniosło 943 
tysięcy ton, czyli wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim 
o 102 tysiące. zysk z produkcji został jednak pochłonięty przez 
podwyższone koszty robocizny i materiałów produkcyjnych, 
dużą ich część także pochłonęły świadczenia pracownicze.  
z tą sytuacją był związany także fakt skrócenia czasu pracy  
w roku poprzednim. W 1938 roku osiągnięto równowagę mię-
dzy przychodami, a wydatkami. Nie osiągnięto jednak wyraź-
nych zysków. zbyt węgla uregulowany został przez Polską Kon-
wencję Węglową na okres dwóch lat. Jaworznicka spółka nie 
zdołała zdobyć nowych rynków zbytu na terenie Centralnego 
okręgu Przemysłowego (CoP), a przyłączenie zaolzia spowo-
dowało napływ konkurencyjnego węgla na rynki zajmowane 
do tej pory przez JKKW SA68.
 Transport węgla drogą wodną wzrósł o 17,4 %, a dalszy 
wzrost uzależniony był od rozbudowy infrastruktury wodnej. 
Chemiczna przeróbka węgla w generatorach Pintscha dobrze 
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się rozwijała. W gospodarce zakładów kooperujących sytuacja 
wciąż ulegała poprawie, a sytuacja finansowa polepszyła się,  
na co miały wpływ wysokie ceny drzewa. Cegielnia dzięki do-
brej koniunkturze na rynku budowlanym wykazywała dalszy 
rozwój. zakład wyprodukował 8 093 000 sztuk cegieł. Sprze-
dana w roku 1937 kolej górnicza Jaworzno Szczakowa została 
przejęta przez Polskie Koleje Państwowe dla ruchu publicznego  
z dniem 1 lipca 1938 roku. Położenie załogi nadal się poprawiało 
z powodu wzrostu kosztów robocizny, jak i ze względu na ilościo-
we zwiększenie przepracowanych dniówek. Na spółkę nałożono 
obowiązek wpłacania funduszy do tzw. kas brackich, co obcią-
żyło finanse spółki, w której pracowały 2283 osoby69. 
 Jaworzno było nazywane stolicą węglową zagłębia 
Krakowskiego. Jaworznicka spółka była najpoważniejszym  
i najprężniej rozwijającym się ośrodkiem górniczym tego zagłę-
bia. W ostatnich latach II rP Jaworzno miało ponad 40% udział 
w wydobyciu węgla w zagłębiu Krakowskim, który to węgiel 
wykorzystywano głównie jako materiał opałowy. Prace wydo-
bywcze prowadzone były na głębokości 220 metrów. Transport 
podziemny pod koniec lat trzydziestych odbywał się za pomocą 
lokomotyw benzynowych. Planowano już przejście na transport 
elektryczny. Transport konny miał charakter szczątkowy. Ma-
teriał przewożono z prędkością 14 m/s. Poziom bezpieczeństwa 
jaworznickich kopalń był bardzo wysoki, a poważne wypadki 
zdarzały się bardzo rzadko. zarobki wynosiły w 1938 roku  około 
10 złotych dziennie przy czym należy jeszcze odliczyć koszty ma-
teriału wybuchowego. zarobek górnika stanowił zazwyczaj 75% 
pensji rębacza tj. 7,5 do 8 zł dziennie70.
 1939 rok przyniósł dalszą poprawę sytuacji przedsię-
biorstwa. W jaworznickiej spółce węglowej pracowało 2470 osób. 
W omawianym okresie jaworznicka spółka należała do orga-
nizacji handlowych zajmujących się wydobywaniem i zbytem 
węgla kamiennego. Dalszy pomyślny rozwój holdingu przerwał 
wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Wojska nie-
mieckie zajęły Jaworzno nocą z drugiego na trzeciego września. 
okupant natychmiast po wkroczeniu rozpoczął przejmowanie 
obiektów przemysłowych, w tym także kopalń.

udział Jaworznickiej Spółki węglowej  
w organizacjach handlowych

 Powstanie organizacji zajmującej się zbytem i handlem 
węglem leżało w interesie państwa polskiego. W związku z tą 
sytuacją utworzono 31 sierpnia 1921 roku organizację kartelo-
wą pod nazwą związek Wytwórców Węgla Kamiennego, któ-
rej głównym zadaniem była regulacja cen węgla. organizacja  
ta posiadała osobowość prawną. Do związku przystąpiły kopal-
nie gwarectwa jaworznickiego JKKW SA i spółka Gische „Bory 
Sobieski”. związek uzyskał możliwość działania do 1 paździer-
nika 1922 roku. Jego statut został zatwierdzony we wrześniu 
1921 roku. Celem działania związku było:  
- rozstrzyganie wszystkich spraw dotyczących sprzedaży węgla,  
a przede wszystkim w razie potrzeby dokonywanie podziału tego  
surowca pomiędzy konsumentów;
- ujednolicenie cen sprzedawanego węgla dla jego odbiorców.
 organem tego podmiotu prawnego była rada związku. 
W skład rady wchodził jeden przedstawiciel z ramienia każde-
go podmiotu tworzącego organizację związku oraz po dwóch 
zastępców, którzy zarządzali sprawami związku i występowali  
w jego imieniu na zewnątrz. Komitet wykonawczy powołany 
został przez radę związku. reglamentacją zamówień węgla zaj-
mowała się rada związku. Dzieliła zamówienia między wszyst-
kie, nawet nie należące do związku kopalnie, uwzględniając ich 

udział proporcjonalnie do wydobycia. rada miała również prawo 
podziału wydobytego węgla między uprzywilejowane instytucje 
państwowe, a w przypadku większego popytu na węgiel prze-
kraczającego możliwości wydobywcze kopalń rada przyznawała 
pozostałym instytucjom wyznaczony deputat w dalszej kolejno-
ści. Pokrywała również niedobór węgla z importu. Minister-
stwo zatwierdziło statut związku, aby na wypadek zaistnienia 
konieczności dodatkowego ogrzewania wskazanych przez siebie 
instytucji mogło wywierać wpływ na zarząd organizacji. Do-
stawa węgla miała odbywać się  wedle rozporządzenia ministra 
Przemysłu i Handlu. Pierwszy raz ustalono plan podziału węgla 
według zamówień na październik 1921 roku. został on zatwier-
dzony przez Komitet Węglowy, a akceptację ministra uzyskał 10 
września 1921 roku.
 Do kompetencji rady należało również ustalanie 
maksymalnych cen węgla, powyżej których nie wolno było 
sprzedawać tego surowca. rada zwracała uwagę na to aby ceny 
odpowiadały producentom jak i konsumentom. W związku  
z inflacją, ceny ustalano raz na miesiąc, lub na okres dłuższy.  
W razie przekroczenia przez kontrahenta ustalonej ceny stoso-
wano karę w wysokości podwójnej zapłaty. W razie powtórze-
nia się procederu rada mogła wykluczyć członka ze związku. 
Należący do organizacji płacili tzw. kaucje żelazne w wysoko-
ści dwóch marek polskich od tony wydobytego węgla w latach 
1920 i 1921. Podmiot sankcji karnych zmuszony był płacić kau-
cję żelazną mimo płaconej kwoty karnej. rada posiadała także 
uprawnienia do przeprowadzania kontroli. związek Wytwórców 
istniał do końca roku 1924 i został rozwiązany z powodu opusz-
czenia związku przez poszczególnych członków. Przedsiębiorcy 
z terenów zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego przystąpili od 
razu do tworzenia nowej organizacji71. 
 utworzenie wspólnej organizacji zajmującej się zbytem 
węgla na terenie zagłębia Dąbrowsko i Krakowskiego (K. D. K.) 
nastąpiło  25 czerwca 1925 roku. Starania o utworzenie tej nowej 
organizacji podjęto wcześniej, bo z początkiem tego roku. umowa 
weszła w życie z chwilą utworzenia ogólnopolskiej Konwencji 
Węglowej. Nowa organizacja, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 
uzyskała nazwę „Konwencja Węglowa Dąbrowsko - Krakow-
ska” (K.D.K.). umowa miała charakter tymczasowy na okres 
trzech miesięcy, a do obowiązków K.D.K. należało określenie 
minimalnej liczby wysyłanego węgla i ustalanie nowych stawek 
wydobycia w miarę wzrostu wydobycia w kopalniach. Stawiano 
wymaganie, aby kopalnia posiadała zapas węgla, szyb główny, 
nowoczesną sortownie oraz bocznicę kolejową72. Postanowienia 
te zostały zniesione przy odnawianiu konwencji w roku 1927.
 Do K.D.K. przystąpiły od razu wszystkie kopalnie za-
głębia Dąbrowskiego i Krakowskiego z wyjątkiem płytkich ko-
palń odkrywkowych. umowę podpisano na trzy miesiące, póź-
niej przedłużono ją na okres pięciu  miesięcy do 31marca 1926 
roku. Dalsze przedłużenia szły bardzo opornie - następne do 
końca kwietnia 1926 roku, a później o kolejny miesiąc do koń-
ca maja 1926 roku. Wskutek niemożliwości porozumienia z to-
warzystwem Warszawsko-Franko-Polskim działalność K.D.K.  
zawieszono 1 czerwca 1926 roku. Spór niebawem zażegnano, 
działalność K.D.K. wznowiono 1 lipca 1926 roku, a umowę prze-
dłużono do końca lipca 1927 roku. Po tym okresie przedłużono 
umowę K.D.K. na trzy lata i dwa miesiące do 30 września 1930 
roku. W następnych latach konwencję przedłużano cylicznie  
z miesiąca na miesiąc, a pod koniec marca 1931 roku podpisano 
nową umowę z datą od 1 kwietnia 1931 do 30 kwietnia 1934 
roku. Na jej mocy K.D.K. uzyskała osobowość prawną73. 
 Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski w czerwcu 
1922 roku sytuacja na rynku węglowym zmieniła się. Na teren 
Galicji i byłego Królestwa Kongresowego zaczął napływać lep-
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rok „Józef Piłsudski” „Tadeusz Kościuszko” „Jan Kanty” Inne (niegroźne)
1925 9 - 0 19 - 1 2 - 0 -
1926 20 - 2 9 - 3 6 - 0 -
1927 19 - 9 10 - 1 3 - 1 -
1928 21 - 4 22 - 1 6 - 0 1 - 0
1929 34 - 3 21 - 3 4 - 0 1 - 0
1930 26- 2 13- 2 7- 0 -
1931 16 - 0 5 - 0 3 - 1 -
1932 13 - 3 5 - 0 3 - 0 0 - 1
1933 14-  1 10 - 0 1 - 0 -
1934 25 - 1 21 - 1 7 - 0 4 - 0
1935 31 - 1 7 - 0 8 - 0 5 - 0
1936 15 - 1 2 - 0 8 - 0 2 - 0

1937 11 - 1 - 1 - 0 -
1938 7 - 2 1 - 0 5 - 0 1 - 0

szy jakościowo węgiel śląski. zniknęło zjawisko tzw. głodu wę-
glowego, który występował dotychczas. Jego następstwem był 
gwałtowny spadek cen węgla kamiennego. W styczniu 1924 
roku cena za tonę węgla wynosiła 30,02 zł, a w końcu 1924 roku 
18,09 zł. W styczniu 1925 roku nastąpił dalszy spadek cen su-
rowca. Tona węgla kosztowała 16,14 zł., by w lipcu tego roku 
osiągnąć wartość 13,83 zł 74. W konsekwencji spadku cen kopal-
niom groziła ruina finansowa. W tych okolicznościach powsta-
nie organizacji łączącej wszystkie trzy zagłębia węglowe stało się 
palącą koniecznością. Instytucja ta musiałaby organizować zbyt, 
ustalać jego poziom,  jak również ceny węgla.
 Taką organizację powołano do życia z dniem 1 lipca 
1925 roku, a miała ona działać do 30 września 1925 roku. Była 
to spółka cywilna, jako osoba prawna przyjęła nazwę ogólno-
polska Konwencja Węglowa (PKW). Skupiła wszystkie kopalnie 
poza odkrywkowymi75.Na siedzibę przedsiębiorstwa wybrano 
Katowice, W czerwcu 1931 roku. PKW zmieniła nazwę na ogól-
nopolską Konwencję Węglową (PKW). Po upływie pierwszej 
kadencji umowę przedłużano na krótkie okresy. od 1 paździer-
nika 1925 roku do 31 marca 1926 roku, od 1 kwietnia 1926 roku 
do 30 kwietnia 1926 roku, od 1 maja 1926 roku do 30 kwietnia 
1927 roku, od 1 maja 1927 do 31 lipca 1927 roku. Liczne i krótko-
trwałe kadencje spółki wynikały z trudności, pojawiających się 
przy każdej prolongacie. W połowie 1927 roku działalnością Pol-
skiej Konwencji Węglowej zainteresował się rząd rzeczpospolitej  
i wysunął wobec PKW własne postulaty. Do organizacji muszą 
należeć wszystkie kopalnie głębinowe, a działalność PKW nale-
ży przedłużyć na kilka lat.
 rząd Polski popierał kartele76 i dążył w tym okresie  
do zmonopolizowania rynku węglowego. umowę konstytuującą 
PKW prolongowano od 1 sierpnia 1927 roku do 30 września 1930 
roku. Kolejne negocjacje spowodowały przedłużenie umowy na 
następny okres. W 1934 roku  ustalono, że będzie ona przedłużo-
na automatycznie na dalsze 2 lata - do końca marca 1936 roku,  
o ile najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem tego termi-
nu nie będzie wypowiedziana umowa przez co najmniej 6% 
zrzeszonych w PKW członków77. Do PKW należała jaworznic-
ka spółka JKKW SA, czyli kopalnie: „Józef Piłsudski”, „Tadeusz 
Kościuszko” i „Jan Kanty”.

 ogólne postanowienia PKW  są zgodne z postano-
wieniami Górnośląskiej Konwencji Węglowej i K.D.K.78. PKW 
działała podobnie jak organizacja kartelowa - zapobiegała nie-
uczciwej konkurencji przy sprzedaży węgla i brykietów. Czyni-
ła to przez wyznaczanie ilości węgla przeznaczanego do zbytu 
w określonych okresach czasu tzw. licencji, zwykle trwających 
około jednego miesiąca.  organizowano je tak, aby każdy pod-
miot należący PKW mógł zbyć przeznaczoną mu ilość węgla  
i uzyskać za nią zapłatę. 
 za pomocą PKW wysyłano węgiel koleją normalnoto-
rową79 na terytorium Polski, łącznie z terenem Wolnego Miasta 
Gdańska. rynkami zbytu były również Niemcy, Austria, Czecho-
słowacja, Jugosławia. organizowano też transport węgla rzeką 
Dunaj na Bałkany do Bułgarii i rumunii oraz europejskiej części 
Turcji80. Kraje europejskie stanowiły tzw. naturalne rynki zbytu. 
Wysokość licencji i cen zależała każdorazowo od zapotrzebowa-
nia na węgiel. z reguły popyt na węgiel w miesiącach zimowych 
był większy o 25% w stosunku do miesięcy wiosennych i letnich. 
Nakładanie kar i kontrola poszczególnych przedsiębiorstw nale-
żała do władz PKW. Do zadań Polskiej Konwencji Węglowej na-
leżało jeszcze zawieranie i realizacja umów z przemysłem górno-
śląsko-niemieckim oraz regulowanie zbytu na dawnym rynku 
austriackim. W 1931 roku PKW ściślej związała ze sobą konwen-
cje regionalne: Górnośląską Konwencję Węglową i K.D.K. 
W skład zarządu PKW wchodzili:
- Dyrektor Generalny
- Komitet Wykonawczy,
- Walne zgromadzenie,
 Dyrektorowi Generalnemu podporządkowane były 
wszystkie agendy związane z wykonywaniem przepisów umo-
wy. Wybierany był przez komitet wykonawczy jednomyślnie,  
a odwołać go można było zwykłą większością głosów.
 Nad urzeczywistnieniom celów stawianych przed PKW 
czuwał Komitet Wykonawczy, który składał się z sześciu człon-
ków zwyczajnych, trzech zastępców z Górnośląskiej Konwencji 
Węglowej (K.G.S.) i dwóch zastępców z Dąbrowsko-Krakowskiej 
Konwencji Węglowej (K.D.K.). Komitet Wykonawczy podejmo-
wał uchwały zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów.
 Na Walnym zgromadzeniu liczba głosów uczestników 

Tabela 5. Zestawienie wypadków ciężkich – śmiertelnych.
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wynosiła 10,000 , które rozdysponowane były pomiędzy po-
szczególnych uczestników według udziału w licencji w ostatnim 
miesiącu. Przewodniczącego Walnego zgromadzenia wybiera-
ło się każdorazowo na zebraniu. zgromadzenie podejmowało 
uchwały, tylko kiedy zbierało się quorum w składzie 75%  składu 
osobowego Konwencji.
 W skład PKW wchodziła także komisja techniczna 
składającą się z sześciu członków. Czterech z ramienia K.G.S. 
i dwóch z ramienia K.D.K. Pełniła ona funkcję kontroli tech-
niczno-gospodarczej na mocy mandatu Walnego zgromadzenia. 
uczestnictwo PKW ugruntowało pozycję JKKW SA w przemy-
śle węglowym, a poprzez uzyskane licencje regulowała wydoby-
cie i zapewniała zbyt oraz miejsca pracy dla robotników81. 
 łącznie w latach 1925-1938  na kopalni „Józef Piłsud-
ski” zanotowano 261 wypadków ciężkich i 29 śmiertelnych. Na 
kopalni „Tadeusz Kościuszko” w tymże czasie zanotowano 145 
wypadków ciężkich i 12 wypadków śmiertelnych. z kolei na ko-
palni „Jan Kanty” 62 wypadki ciężkie i 2 śmiertelne. Najtragicz-
niejszy był 1927 rok - wydarzyło się wtedy 11 wypadków śmier-
telnych i 32 wypadki ciężkie na wszystkich trzech kopalniach82.
 Bilans wypadków śmiertelnych przedstawia na ła-
mach gazeta „Naprzód”, w artykule pod tytułem „Żniwo śmierci  
w kopalniach jaworznickich. Cztery  trupy górników w ostatnich 
kilku tygodniach”. Czytamy w niej „…oto skutki tzw. racjonalizacji. 
Łamie się 8 godzinny dzień pracy, nagania robotnika przez 12 i 14 godzin, 
oto są skutki. Jaworznickie kopalnie stały się rzeczywistą mordownią gór-
ników, pracy dużo dla robotnika, zysku mało. Trzeba wstąpić do Central-
nego Związku Górników, bo tam jest Wasza obrona…”83. Na ten arty-
kuł żywo zareagował zarząd jaworznickich kopalń. odpowiedź 
dyrekcji brzmiała: „Śmierć górników jest skutkiem przypadków 
- dzień pracy jest 8- godzinny, a właściwie 7,5 godziny (dojście 
do przodka), zarobki najwyższe są w powiecie chrzanowskim, 
w ogóle artykuł jest tendencyjny”84.Wypadków było dużo, ale ja-
worznickie kopalnie uchodziły za jedne z najbezpieczniejszych 
w zagłębiu Krakowskim. 
 W jaworznickich kopalniach miały miejsce nadużycia 
w handlu węglem. 27 maja 1936 roku sędzia okręgowy śledczy 
w Krakowie postawił trzy zarzuty dyrekcji jaworznickich ko-
palń: 
- wydobywa się węgiel ponad sumę nakreśloną przez kontyn-

gent Konwencji Węglowej,
- deputaty węglowe wydaje się ponad miarę urzędnikom pań-

stwowym i samorządowym,
- nadmiernie wydawane są renumeracje, czyli noworoczne kon-

tyngenty dla policjantów, kolejarzy, pocztowców, itp. 
 Na zarzuty odpowiedziała dyrekcja tłumacząc się bra-
kiem odpowiedniej kontroli w dziale ekspedycji. Było to przy-
czyną nadużyć. Natomiast inne zarzuty według dyrekcji były 
niesłuszne i służyły tylko za usprawiedliwienie oskarżonych 
- winnych nadużycia. Co do deputatów i renumeracji dyrek-
cja stwierdziła, że były zwyczajowo od wielu lat. Nadużycie  
w handlu węglem polegało na sprzedawaniu wagonów węgla 
na własny rachunek. Głównymi oskarżonymi w tej sprawie byli: 
Ludwik Koszowski i Jan Kuśnierczyk z Byczyny, którzy w okre-
sie od 1933 do 11 listopada 1935 roku przywłaszczyli sobie około 
956 wagonów węgla o masie 18,285 ton. Przewód sądowy nie 
ustalił dokładnej ilości skradzionego węgla, ale cały niedobór 
nie był zapewne winą oskarżonych. W ekspedycji stwierdzono 
nieporządek, oskarżeni dostali wyrok 4 lata, który po apelacji 
zmniejszono do 2 lat i 8 miesięcy. o udział w tym procederze 
zostali posądzeni również handlarze, którzy kupowali węgiel od 
oskarżonych. Byli to: Henryk Bogler, który znał Kuśnierczyka  
ponieważ chodził z nim do szkoły. Samuel Warenhaupt - znał 
obydwu oskarżonych, zamieszkiwał w Makowie Podhalań-

skim. zasądzono wobec niego osiem miesięcy aresztu. regina 
Fluorowa - zamieszkała w Bochni, została skazana na jeden 
rok aresztu. Joel Bochner, zamieszkały w Krzeszowicach,  ska-
zany również na jeden rok aresztu. Józefa Sasa objęła amnestia  
- w związku z tym nie został aresztowany. oskarżeni odbiorcy 
nabywali przez dłuższy czas surowiec od skazanych w znacz-
nych ilościach85.
 Głównymi zarządcami jaworznickiej spółki byli Jan 
Kanty Fedorkiewicz w latach 23 sierpnia 1919 roku – 15 listopa-
da 1919 roku, Jan Kanty Steczkowski od 5 września 1919 roku 
do 8 czerwca 1920 roku, Józef Neuman od 8 grudnia 1920 roku 
do 15 sierpnia 1921 roku zamiennie z Janem Kantym Fedorkie-
wiczem prezydentem miasta Krakowa. Józef Neuman piastował 
swą funkcję do 25 maja 1927 roku, Karol rolle od 24 maja 1927 
roku do1931 roku, był prezydentem Krakowa. Generał Włady-
sław Belina Prażmowski zasiadał we władzach jaworznickiej 
spółki do śmierci w dniu 13 października 1938 roku, ponadto był 
prezydentem miasta Krakowa od 22 sierpnia 1931 do 25 lutego 
1933 roku. Mieczysław Kaplicki  zasiadał we władzach jaworz-
nickiej spółki, a ponadto był przez trzy kadencje86, do wybuchu 
II wojny światowej, prezydentem miasta Krakowa. Istnieje rów-
nież spis urzędników i dozorców kopalni. W roku 1928 w skład 
zarządu wchodzili: dr Jan Sulikowski, inż. Mieczysław zapalski, 
inż. Wiktor Strzemecki, dozorca górniczy, inż. Bolesław Muchlic-
ki. Na kopalni „Józef Piłsudski”: inż. Władysław zachenter, inż. 
Kazimierz Wójcicki, inż. Kazimierz Kozik oraz inż. Kazimierz 
Dziunikowski. Na kopalni „Jan Kanty”- inż. Ferdynand Macha-
lica i inż. Czesław obtułowicz. Kopalnia „Tadeusz Kościuszko”- 
inż. Ludwik zapalski i inż. robert Skupień. W roku 1929 kopal-
nia „Józef Piłsudski”- inż. Ferdynand Machalica, inż. Kazimierz 
Wójcicki, inż. Kazimierz Kozik i inż. Kazimierz Dziunikowski. 
Kopalnia „Jan Kanty”- inż. Ludwik zapalski, inż Alojzy rottek. 
Kopalnia „Tadeusz Kościuszko”- inż. Mieczysław zapalski,  inż. 
Czesław obtułowicz. od 1 kwietnia 1929 do grona kierowni-
czego na rok dołączył inż. Władysław zachenter. W 1930 roku 
nie odnotowano żadnych zmian personalnych na stanowiskach 
kierowniczych, oprócz odejścia inż. Kazimierza Kozika. W 1931 
roku w kopalni „Józef Piłsudski” dyrekcja nie zmieniono dyrek-
cji. W kopalni „Jan Kanty”- inż.  Ludwik zapalski i Adam Sznaj-
der. Kopalnia „Tadeusz Kościuszko”- inż. Mieczysław zapalski, 
inż. Alojzy rottek. odszedł  inż. Czesław obtułowicz.  W roku 
1932 nie zaszły żadne zmiany w obsadzie personelu kierowni-
czego. Inż. Wiktor Strzemecki odszedł 31 maja 1932 roku, a inż. 
Czesław obtułowicz został szefem miernictwa. W roku 1933  
z dyrekcji kopalni „Józef Piłsudski” odeszli: inż. Kazimierz Wój-
cicki 1 listopada 1933 roku, inż. Mieczysław zapalski 1 września 
1933 roku, natomiast doktor Sulikowski od 1 listopada 1933 
roku, reszta pozostaje bez zmian. zarząd spółki stanowili inż. 
Brzozowski, inż. Emil Czerlunczakiewicz, inż. Kamil Wachlow-
ski, doktor Józef Włodek. W tym czasie nastąpiło uruchomienie 
nowej centrali elektrycznej i kotłowni, a na jej czele stał zygmunt 
Hoffman, oddziałem elektrycznym zarządzali inżynierowie Bo-
lesław Muchlicki i zdzisław remer. W 1934 roku na kopalniach 
„Józef Piłsudski” i „Tadeusz Kościuszko” nie zanotowano zmian. 
Na kopalni „Jan Kanty, inż. Władysław zachenter i inż. Adolf 
Witaliński. W roku 1935 inż. Ewald Pokral objął wydział maszy-
nowy, wszyscy inni dyrektorzy nie zmienili się we wszystkich 
trzech kopalniach, odszedł jednak inż. Emil Czerlunczakiewicz. 
W latach 1936 i 1937 na kopalniach nie zaszły większe zmiany 
personalne. W 1937 odszedł jednak inż. Gnyp z kopalni „Tade-
usz Kościuszko”. W 1937 roku zarząd spółki stanowili generał 
Władysław Belina Prażmowski, prezes spółki, doktor Kamil Wa-
chlowski, doktor Józef Włodek i doktor Antoni Waga. W roku 
1938 umarł prezes spółki gen. Prażmowski, a w skład dyrekcji 



Imię i nazwisko   Wysokość zarobków

Inż. Kazimierz Dziunikowski  1650
Inż. Ferdynand Machalica   2841
Inż. Bolesław Muchlicki   1972
Inż. Czesław optułowicz   1257
Inż. Ewald Pokral    1772
Inż. Wiktor Strzemeski   4044
Inż. Kazimierz Wójcicki   1257
Inż. Ludwik zapalski   1529
Inż. Mieczysław zapalski   1784
Inż. Władysław zachenter   3072
Klemens Szwenk      742
Adam Leitner       498
Frydolina Leitner      264
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na kopalni „Józef Piłsudski” od 1 grudnia 1937 roku wszedł inż. 
Jan Brzozowski Na pozostałych dwóch kopalniach gremium 
kierownicze nie zmieniło się. 1 czerwca 1939 roku  do dyrekcji 
kopalni „Józef Piłsudski” dołączył Jerzy Buczyński. Na kopalni 
„Jan Kanty” stanowiska dyrektorskie piastowali Wójcicki, inż. 
Bronisław rudnicki, inż. Władysław Sosiński. Na kopalni „Ta-
deusz Kościuszko” inż. Jan Gnyp oraz inż. Jan Jan Broniow-
ski. zarząd spółki stanowili: doktor Mieczysław Kaplicki, inż. 
Kamil Wachlowski, dr Józef Włodek, dr Antoni Waga. W In-

Tabela 6. Zarobki dyrekcji Spółki JKKW SA w 1932 roku88. (Kwoty podane w złotych).

spektoracie Górniczym zasiadali: inż. Władysław zachenter, inż. 
Adolf Witaliński i inż. Stanisław Szczygieł87. 
 Wśród jaworznickich górników byli odznaczeni za dłu-
goletnią pracę. 10 sierpnia 1934 roku dyplom honorowy za dłu-
goletnią pracę w zawodzie górniczym otrzymali:

Jan Gałecki- cieśla górnik. urodzony 4 lutego 1874 roku  • 
w Bogucicach, syn Stanisława i Joanny Weder, przepra-
cował na kopalni 35 lat. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy 
górniczej od wózka do górnika89;

Jakub zięba - górnik. urodzony 12 kwietnia 1876 roku w Jaworznie, syn Józefa i Marianny Sarna, przepracował 35 lat na • 
kopalni. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Franciszek oska - górnik. urodzony 20 października 1877 roku w Jaworznie, syn Błażeja i Katarzyny Lipska, przepracował 36 • 
lat. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Franciszek Patucha - górnik. urodzony 5 lutego 1877 roku w Jaworznie, syn Franciszka i Marianny Starszeckiej, przepracował • 
40 lat. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Franciszek Wolicki - górnik. urodzony 26 września 1880 roku w Sierakowie, syn Macieja i Marianny z Jamrozów, przepraco-• 
wał 31 lat. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Antoni Żak - górnik. urodzony 3 stycznia 1880 roku w Jaworznie, syn Józefa i Katarzyny Kasprowskiej, przepracował 35 lat. • 
Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Jan Slacan - górnik. urodzony 22 października 1877 roku w Jaworznie, syn Stefana i Józefy Czerwonka, przepracował 40 lat. • 
Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Stanisław Chmielowski - górnik. urodzony 11 stycznia 1873 roku w Górce - powiat Chrzanów, syn Bartłomieja i Anny No-• 
wak, przepracował 34 lata. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
romuald Drabik - górnik. urodzony 6 lutego 1878 roku w Jaworznie, syn Franciszka i Katarzyny Kozakiewicz, przepracował • 
38 lat. Przeszedł wszystkie rodzaje pracy górniczej od wózka do górnika;
Antoni Szuster - górnik. urodzony 24 maja 1880 roku w Dąbrowie, syn Dominika i Walerii Koptyn, przepracował 38 lat;• 
Maciej Czopik - górnik. urodzony 20 lipca 1878 roku w Jaworznie, syn Antoniego i łucji Majmurek, przepracował 35 lat;• 
Jan Bańkowski - górnik. urodzony 25 kwietnia 1883 roku w Jaworznie, syn Ignacego i reginy Kondyłka, przepracował 36 lat;• 
Józef Celin - górnik. urodzony 12 marca 1878 roku w Jaworznie, syn Michała i Marianny Idejka, przepracował 40 lat;• 
Maciej Pierzchała - górnik. urodzony 22 lutego 1879 roku w Jaworznie, syn Antoniego i Jadwigi Baran, przepracował 37 lat;• 
Sebastian Proksa- górnik. urodzony 20 lutego 1882 roku w Jaworznie, syn Wojciecha i Józefy Dziadek, przepracował 34 lata;• 
Teodor Koszowski - górnik. urodzony 4 listopada 1873 w Byczynie, syn Agaty Koszowskiej, przepracował 34 lata;• 
Franciszek Skubis - górnik. urodzony 5 listopada 1889 roku w Jaworznie, syn Jakuba i Anny Tukała, przepracował 30 lat;• 
Paweł Szubert - górnik. urodzony 12 stycznia 1882 roku w Jaworznie, syn Karola i Agnieszki Palka, przepracował 36 lat;• 
Stanisław Pless- górnik. urodzony 29 grudnia 1887 roku w Dąbrowie, syn Stanisława i Katarzyny Musiał, przepracował 31 lat;• 
Jan Lawer- górnik. urodzony 11 maja 1866 roku w Długoszynie, syn Antoniego i Apolonii Musiał, przepracował 45 lat.• 
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