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W okresie wczesnego średniowiecza 
górnicy określani byli po łacinie 
– montani, montanisti, montanici; 

w górnictwie solnym używano nazwy – sec-
tores, fossores, a wszystkich po polsku kopa-
cze. Miejsce górniczej eksploatacji nazywano 
– mons, montana, fondina albo z niemiecka – 
Bergwerk czyli po polsku góra1. Górnicze słow-
nictwo powstało w wyniku panujących wtedy 
przekonań, że wszelkie rudy metali wypełniają 
wnętrze ziemi i rozrastają się na podobieństwo 
drzewa, powodując tym samym wypiętrzenie 
ziemi. Zatem w każdym takim wypiętrzeniu, 
czyli górze dopatrywano się minerałów i tam 
rozpoczynano próbną eksploatację. Przez cały 
okres średniowiecza nie znano nazwy kopalnia, 
są góry, w których pracowali górnicy2. Trzeba 
przy tym zauważyć, że podobna zasada pano-
wała w innych językach europejskich, a słow-
nictwo górnicze wywodzi się od łacińskiego 
mons i niemieckiego berg czyli – góra.
 Bardzo długo nie istniała teoria zawodu, 
a górnikiem zostawało się drogą praktyki, zdo-
bywania własnego doświadczenia w czasie pra-
cy zawodowej. Jednocześnie profesja górnika 
obejmowała szeroki zakres – od poszukiwania 
i umiejscowienia złoża, wydobycia kruszcu 
do wytopienia metalu w formie bloku gotowe-
go do dalszej przeróbki. Swoboda gospodarcza 
górników polegała na uprawnieniu do wolnych 
poszukiwań i eksploatacji złoża oraz wytopu 
metalu. Jedynym materialnym obciążeniem 
górnika była danina zwana dziesięciną, cho-
ciaż nie zawsze stanowiła jedną dziesiątą część 
urobku. Z czasem utrwaliła się nazwa olbora, 
która pochodzi z czeskich i saskich ordynacji 
górniczych3.
 Specyficzne warunki górniczej eksploatacji 
były przyczyną powstania specjalnych uregulo-

wań prawnych. Pierwsze górnicze statuty po-
wstały już na przełomie xi i xii wieku; najstarsze 
pochodzą z Goslaru oraz Igławy. W 1300 roku 
wydany został statut górniczy króla czeskiego 
Wacława ii, a na przełomie xiii i xiv wieku 
powstały statuty Freibergu, Bańskiej Szczawni-
cy, Rudawy i Kremnicy4. W Polsce znane były 
głównie czeskie i saskie statuty górnicze, które 
miały duży wpływ na ukształtowanie się pol-
skiego prawa górniczego. 
 Pod koniec xvi wieku nastąpiło wyodręb-
nienie wiedzy górniczej, powstało i utrwaliło 
się ogólne przekonanie, że górnictwem powin-
ni zajmować się fachowcy. Wtedy też powsta-
ły dzieła pierwszych teoretyków górnictwa5. 
Nadal jednak nabywanie górniczych umiejęt-
ności następowało drogą praktyki, a wiedza, 
w ramach jednej rodziny, przechodziła z ojca 
na syna. Trudności związane z wykonywaniem 
zawodu górniczego najlepiej odzwierciedlało 
powiedzenie olkuskich gwarków, że łatwiej orać 
niż góry kopać6. W tym określeniu zawarte zo-
stało przekonanie, że zawód górnika jest znacz-
nie cięższy od orki w rolnictwie, która uznana 
była za najcięższe zajęcie. Poza tym chodziło 
o zagrożenie zdrowia i życia, bo zawód górnika 
od zawsze charakteryzował się dużą wypadko-
wością w pracy. 
 Te szczególne uwarunkowania zawodu były 
podstawą, na której rozwinęło się silne poczu-
cie wspólnoty wśród górników, przyspieszyły 
również powstanie instytucji odpowiadających 
za socjalne zabezpieczenie. Tradycja solidarno-
ści zawodowej, zakładania różnego rodzaju kas 
zwanymi braterskimi lub brackimi, pochodzi 
jeszcze z czasów średniowiecznych gwarków. 
Bractwa górnicze były organizacjami, które 
zbierały i dysponowały funduszami dla za-
bezpieczenia górników na wypadek choroby, 

Ryzyko górniczego zawodu

Maria Leś-Runicka 

1. Molenda Danuta, Górnictwo krusz-

cowe na terenie złóż śląsko-krakowskich 

do połowy xvi wieku, Wrocław, Ossoli-
neum, 1963, s. 94–95 

2. Zarys dziejów górnictwa na ziemiach 

polskich, red. J. Pazdura, Katowice, 
1960 s. 38

3. Molenda Danuta …. s. 126–130. 
Olbora pochodzi od słowa – urbar, 
urbura. W Polsce pojęcie to utrwali-
ło się od xv wieku.

4. Tamże, s.125

5. Tamże, s. 217. Pawlus Navis – Ju-

dicium Jovis (1490); Ulrich Rühlein 
z Calve – Bergbühlein (1500); Hans 
Rudhardt – Joachimsthaler Bergbüh-

lein (1523); Sebastian Münster – Co-

smography (1544); Georgius Agricola 
– De metallica (1556); Ludwik Lössl 
– Schwarzer Bergbuch (1556). Wy-
mienione pozycje to pierwsze kom-
pendia wiedzy z zakresu górnictwa.

6. Molenda Danuta… s. 216 – powie-
dzenie pochodzi z 1564 roku.



4 

odejścia na emeryturę, ale przede wszystkim 
na koszty leczenia w razie wypadku przy pracy.
 Natomiast pewien rodzaj kontroli i nadzo-
ru nad prawidłowym przebiegiem eksploatacji 
górniczej i przestrzeganiem zasad bezpieczeń-
stwa pracy sprawowały sądy górnicze. W Polsce 
był to urząd żupnika, który sprawował nadzór 
nad działalnością górniczą w imieniu panują-
cego monarchy. Tak było przez kilka stuleci 
w okresie górnictwa kruszcowego czyli wydo-
bywania wszelkich rud metali i soli kamiennej. 
Nazwa pochodzi od minerałów kruszonych 
w czasie eksploatacji.
 Zasadnicza zmiana nastąpiła, od kiedy rozpo-
częło się górnictwo węgla kamiennego. Węgiel 
kamienny należy do później odkrytych przez 
człowieka kopalin, najwcześniejsze informacje 
na temat jego wydobycia pochodzą z okresu 
wczesnego średniowiecza7. Prawdziwe zaintere-
sowanie tym surowcem miało miejsce dopiero 
w połowie xviii wieku, kiedy w całej Europie 
lasy zostały w znacznym stopniu wytrzebione 
i powstała konieczność zastąpienia drewna jako 
głównego środka opałowego. Upowszechniano 
węgiel kamienny do stosowania w cegielniach, 
wapiennikach, gorzelniach i browarach oraz 
w gospodarstwach domowych, gdzie zastępo-
wał dotychczas stosowane drewno.
 Faktyczny przełom nastąpił, kiedy w Anglii 
wyprodukowano koks z węgla kamiennego, 
który stał się podstawowym paliwem dla rozwi-
jającego się wtedy hutnictwa żelaza i stali. Jed-
nocześnie węgiel kamienny znalazł zastosowanie 
w innych dziedzinach gospodarki – górnictwo 
węglowe stało się odrębną branżą przemysłową 
o podstawowym znaczeniu gospodarczym, po-
nieważ dostarczało paliwa dla hutnictwa żelaza 
i stali, metali nieżelaznych, przemysłu chemicz-
nego, maszynowego i zbrojeniowego8.
 Początkowo wzorowano się na teorii i do-
świadczeniach wypracowanych przez górnic-
two kruszcowe. Wiele w technice górniczej, 
sposobie prowadzenia eksploatacji, narzę-
dzi górniczych, wreszcie symbole i zwyczaje 
górników pochodzi z tamtej odległej epoki. 
Kilkuwiekowe doświadczenia górników krusz-
cowych zostały przejęte i w wielu przypad-
kach kontynuowane są do dnia dzisiejszego. 
Ale górnictwo węglowe było odmienne i siłą 
rzeczy wprowadziło inny porządek oraz nową 
technikę wydobycia.

 Zasadniczą zmianą było podejście do pro-
blemu własności górniczej. Wszędzie został 
odrzucony dotychczasowy dogmat prawny, 
że własność gruntowa obejmowała również 
prawo do bogactw mineralnych w podziemiu. 
Wprowadzono zasadę, że wszelkie bogac-
twa naturalne pod powierzchnią ziemi należą 
do państwa i zostały uznane za własność skar-
bową. Z tego tytułu tylko organy państwowe 
mogły decydować i wyrażać zgodę na podję-
cie każdej działalności górniczej. Dotyczyło 
to również właścicieli prywatnych, którzy mu-
sieli uzyskać odpowiednie zezwolenie i płacić 
olborę za prowadzenie eksploatacji górniczej 
na własnym gruncie9.
 Dotychczasowe solidarnościowe sposo-
by zabezpieczenia socjalne zostały zastąpio-
ne obowiązkowymi formami ubezpieczenia 
społecznego. Powstały specjalne instytucje 
ubezpieczeniowe, w których gromadzono 
fundusze na opiekę zdrowotną i powypadko-
wą oraz ubezpieczenie rentowe i emerytalne. 
Górnictwo było pierwszą branżą przemysłową, 
w której ubezpieczono całe załogi górnicze.  
Powstała górnicza służba zdrowia, która prowa-
dziła leczenie wynikające z ubezpieczenia. 
 W pierwszej połowie xix wieku w całej Eu-
ropie wprowadzano nowe ustawy górnicze. 
Zorganizowano specjalne agendy rządowe, któ-
rym powierzano nadzór i kontrolę nad górnic-
twem w danym kraju. W przypadku naszego 
jaworznickiego regionu nowoczesne porządki 
były wprowadzane już w okresie przynależności 
do Księstwa Warszawskiego oraz Rzeczpospoli-
tej Krakowskiej, czyli w latach 1807–1846. 
 W tym okresie nadzór nad górnictwem 
w jaworznickim regionie sprawowały wydzia-
ły górnicze w rządzie Księstwa Warszawskiego 
i Senacie Wolnego Miasta Krakowa. Wyda-
wano wszelkiego rodzaju zezwolenia i konce-
sje, prowadzono inspekcje poszczególnych 
kopalń, opracowywano zalecenia i przepisy. 
W 1846 roku, kiedy włączono Rzeczpospolitą 
Krakowską do Austrii, w monarchii habsbur-
skiej nie było jeszcze nowego prawa górniczego 
i taka sytuacja trwała jeszcze kilka lat.
 W cesarstwie Austrii ustawa górnicza zosta-
ła przyjęta dopiero 23 maja 1854 roku i na jej 
podstawie powołano urzędy górnicze na te-
renie całego państwa. Dla Galicji były to tzw. 
starostwa górnicze, na początku z siedzibą 

7. W Anglii węgiel znany był oko-
ło 833 roku, natomiast w okolicy 
Akwizgranu i Leodium wydobywa-
ny był w xii wieku, w Zagłębiu Saary 
wydobycie rozpoczęto w pierwszej 
połowie xv wieku. W tym okresie 
trudno jednak mówić o górnictwie 
węglowym, ponieważ zastosowanie 
węgla było bardzo małe. Zazwyczaj 
wydobycie ograniczało się do pokry-
cia potrzeb w najbliższym otocze-
niu np. dla kuźni lub warzelni soli.  
Węgiel wydobywano niemal wyłącz-
nie z wychodni pokładów, najczę-
ściej w sposób odkrywkowy lub przy 
pomocy płytkich szybików, a załogi 
tych prymitywnych kopalń ogra-
niczały się do kilku lub kilkunastu 
pracowników. 
 
8. Jerzy Jaros, Zarys dziejów górnictwa 

węglowego, Warszawa, 1975, s. 12

9. Sobiesław i Stanisław Mieroszewscy, 
Wspomnienia z lat ubiegłych, Kraków, 
1972, s. 127. Bardzo źle, z własnego 
punktu widzenia, oceniał to właści-
ciel klucza chrzanowskiego, Stani-
sław Mieroszewski, który przyznał, 
że z dnia na dzień miał kilkadziesiąt 
spraw sądowych z tytułu tej wła-
śnie ustawy. Wynikały one z faktu, 
że albo sam prowadził roboty górni-
cze, lub upoważnił do prowadzenia 
innych, a teraz wszystkie musiały być 
zalegalizowane przez władze górnicze.
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we Lwowie i Wieliczce. Za niespełna cztery 
lata, w 1858 roku starostwa górnicze ulokowa-
no w Krakowie i we Lwowie, stosownie do po-
działu Galicji na zachodnią i wschodnią10.  
Po upływie kilkunastu lat, bo w 1871 roku, wła-
dze górnicze podporządkowano bezpośrednio 
rządowi w Wiedniu. W Krakowie powołano 
jedno starostwo górnicze dla całej Galicji, któ-
re podlegało bezpośrednio pod Ministerstwo 
Rolnictwa. Ministerstwo to posiadało dwie 
agendy w terenie – okręgowe urzędy górnicze 
w Krakowie i Lwowie11. Głównymi zadania-
mi tych urzędów było wydawanie zezwoleń 
na poszukiwania geologiczne, uprawnień 
i wszelkich koncesji górniczych, inspekcja 
i nadzór nad zakładami górniczymi, kontrola 
stowarzyszeń górniczych, działalność socjalna 
i współpraca z władzami w swoim zakresie 
działania. Od momentu powstania wspo-
mnianych urzędów prowadzono statystykę 
wypadkowości, więc każdy wypadek posia-
dał własną dokumentację, w której ustalano 
przyczynę, przebieg i konsekwencje wypadku, 
po każdym wydawano zaleceniedo zastosowa-
nia we wszystkich kopalniach. W ten sposób, 
metodą prób i błędów, kształtował się regula-
min bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
 Zachowało się sporo protokółów inspekcyj-
nych, z których można wywnioskować, że za-
rząd jaworznickich kopalń wiele uwagi poświę-
cał sprawom bezpieczeństwa pracy. Inspektorzy 
często piszą, że jaworznickie kopalnie należały 
do bezpieczniejszych przedsiębiorstw górni-
czych tamtej epoki, tym niemniej nie można 
było w pełni wyeliminować typowych zagrożeń 
pracy górniczej. 

przez własną nieostrożność

Charakterystyczną cechą większości wypadków 
był ich indywidualny charakter, najczęściej 
w zapisach powypadkowych wymieniano gór-
nika z imienia i nazwiska, po czym notowano, 
że poniósł śmierć lub doznał uszkodzenia ciała. 
Niemal wszystkie wynikały z nie zachowywa-
nia przez robotników podstawowych warun-
ków bezpieczeństwa pracy, nieostrożności lub 
lekkomyślności. Trzeba pamiętać, że większość 
ówczesnych robotników zawodu górniczego 
uczyło się z praktyki dnia codziennego, umie-
jętności bezpiecznej pracy w kopalni nabywali 

w ciągu wielu lat. Trudno również nie przyznać 
racji ówczesnym inspektorom, którzy przyczyn 
takiego stanu rzeczy dopatrywali w braku orga-
nizacji pracy górniczego dozoru. Przede wszyst-
kim dostrzegli, że w kopalniach często nie było 
fachowej kontroli i nadzoru, ponieważ nie zor-
ganizowano pracy sztygarów zmianowych, nie 
podzielono terenu na rewiry, a tylko w ten spo-
sób można było zapewnić niedoświadczonej 
załodze warunki bezpiecznej pracy. 
Porównując poszczególne grupy zawodowe, 
największą liczbę nieszczęśliwych wypadków 
notowano wśród tzw. śleprów czyli wozaków. 
Tak na przykład w dniu 7 lutego 1872 roku 
Szymon Piekarski wozak z kopalni Pechnik ży-
cie postradał, a wypadek został spowodowany 
jego własną nieostrożnością12. 
 Wypadek z dnia 21 maja 1871 roku w dą-
browskiej kopalni został dokładnie opisany – 
…ciągła śleperka Apolonia Jurgaś z Anną Ziętek 
węgiel wózkami pod szybem Karol, wózki się za-
blokowały i w czasie poprawy, Anna podlazła 
pod szyb i chciała z boku wózek poprawić, w tym 
wyśliznęła się i upadła między belki na szybie po-
łożone i do żumpla wpadła (8 sążni głęboki); wy-
ciągnęli ją szybko lecz już była bez życia. Opinia 
komisji była jednoznaczna – Anna Ziętek tyl-
ko przez swoją nieostrożność śmierć poniosła 
…samowolnie bez żadnego nakazu na belkę 
do szybu wlazła i stamtąd padając życie straciła13.
 Naturalnie nie zawsze skutkiem wypadku 
była śmierć, najczęściej było to lżejsze lub cięż-
sze zranienie, ewentualnie kontuzja. Nieja-
ki Jan Tosza wpadł przez własną nieostrożność 
w pogłębiający się szyb będąc zatrudnionym przy 
tymże jako ciągarz. Według oświadczenia leka-
rza – złamana kość udowa prawa, prawa kość 
łokciowa i ogólne stłuczenie były skutkiem 
tego wypadku.
 Nie zawsze nieostrożność czy też lekkomyśl-
ność była przyczyną wypadku – niewiedza oraz 
ignorancja w zakresie warunków w podzie-
miach kopalni zbierała bogate żniwo. Zdarzyło 
się w Dąbrowie w nocy z 11 na 12 września 
1870 roku zagazowanie dwóch robotników 
Jana Kubasińskiego i Franciszka Ludwika. 
Wypadek zgłosił właściciel kopalni Ludwik 
Westenholz, który poprosił o przyjazd inspek-
tora, ponieważ erupcja gazu trwała i pomimo 
czynionych prób nie można było wydobyć ciał 
poszkodowanych górników.

10. Ustawa górnicza z dnia 23 maja 
1854 roku uregulowała porządki 
w górnictwie. Rozporządzenie Mini-
sterstwa Finansów z dnia 10.09.1855 
roku powołało władze górnicze 
– we Lwowie i Wieliczce. Staro-
stwo górnicze w Wieliczce przejęło 
agendy po zlikwidowanym sądzie 
górniczym – k.k. District-Bergge-
richt in Wieliczka. Rozporządzenie 
cesarskie z dnia 13 września 1858 
roku ustanowiło starostwa górnicze 
we Lwowie i Krakowie, które pod-
legały rządowi krajowemu, później 
Komisji Namiestniczej i Namiest-
nictwu we Lwowie. Starostwo Gór-
nicze w Krakowie obejmowało ob-
wody: Bochnia, Jasło, Kraków, Sącz, 
Tarnów, Wadowice. 

11. Archiwum Państwowe w Kra-
kowie (dalej cyt. APKr.) Akta Staro-
stwa Górniczego w Krakowie zespół 
nr 297, sygn. SGI-65 – Zmiany 
we władzach górniczych przyniosła 
ustawa z dnia 21 lipca 1871 roku. 
Urzędnicy starostwa górniczego – 
starosta Henryk Wachtel, komisarz 
– Ireneusz Stengel, oficjalista – Józef 
Ermich, kancelista – Jan Szczepkow-
ski – woźny. Kasa złączona z kasą  
c.k. urzędu podatkowego w Krakowie.

12. APKr. sygn. SGI-42

13. Tamże, sygn. SGI-43
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 Według protokółu komisarza Stengla 
wydarzenia miały następujący przebieg –  
…w szybie znaleziono Jana Kubasińskiego w po-
zycji śpiącego, nie żył, ciekawscy zaczęli się scho-
dzić i pomimo zakazu Franz Ludwik do szybu 
wlazł i tam został. Jan Kubasiński do szybu spać 
się położył i tak gazami uduszonym został. Franz 
Ludwig bez żadnego nakazu ze swojej własnej 
woli i mimo, że Michał Jambroż jako dozorca 
postawionym był, w tej chwili do szybu zszedł. 
Wszyscy co Ludwika widzieli jeszcze żywego, po-
znali że Ludwik napity był 14. 
 W uzupełnieniu trzeba powiedzieć, że wy-
padek zdarzył się w nieczynnym szybie sztol-
ni, a Kubasińskiego szukano od kilku dni. 
Prawdopodobnie w czasie szychty oddalił się 
od miejsca pracy i położył się spać. Ulatnia-
jący się gaz nie pozwolił mu się już obudzić. 
Natomiast zachowanie górnika Ludwika było 
nieodpowiedzialne, co tłumaczy stan jego nie-
trzeźwości. 
 W tym zakresie kłopoty miał dozór każdej 
kopalni, ponieważ picie alkoholu było ulu-
bioną rozrywką wielu górników, a zwyczaj 
udawania się nietrzeźwym do pracy lub picie 
alkoholu na stanowisku pracy był częstym zja-
wiskiem. Upłynęło wiele dziesięcioleci zanim 
trzeźwość uznano za podstawowy warunek 
podjęcia pracy, jakkolwiek do dzisiaj zdarza się 
przekroczenie tej zasady. Władze górnicze tępi-
ły tego rodzaju zachowania ponieważ nietrzeź-
wi stanowili zagrożenie dla siebie i innych. 
 W dąbrowskiej kopalni musiało być pod tym 
względem nie najlepiej, skoro władze górnicze 
pouczyły właściciela, że …ma wydać surowy 
zakaz, aby robotnicy bez powodu do kopalni 
chodzili; dozorcom nakazać, aby opitych robotni-
ków do kopalni w żaden sposób nie dopuszczali, 
lecz ukaranie takich robotników zarządzić wedle 
porządku służbowego15. 
 Do spraw niemal typowych pod koniec 
xix wieku należały i takie sytuacje: …spadł 
do żumpla i utonął… na pochyłem chodniku 
zgniecenie przez wóz z węglem…spadnięcie 
węgla z przodka, do którego on sam wbrew za-
kazowi się zbliżył… próbował skakać na szalę 
już po podaniu sygnału do wyjazdu... spadł 
z rampy idąc na szychtę… przez eksplozję patro-
ny przy wsuwaniu takowej do wywierconej dziu-
ry 16. We wszystkich tych wypadkach komisja 
orzekała winę poszkodowanych, w przypadku 

rannych osób zasądzano kary grzywny, karano 
przy tym również osoby z dozoru górniczego. 
 Do szczególnej grupy należały wypadki, kie-
dy sprawcy sami nie odnosili szkody, ale w wy-
niku ich działania poszkodowani byli współ-
pracownicy. Do tego rodzaju należy zaliczyć 
wypadek – …ciągnął wóz na szalę, maszyna 
ruszyła i Jana Roczkalskiego na śmierć zgniotła 17. 
Wystąpił wtedy spór o dzwonek ostrzegawczy; 
na górze w otoczeniu maszynisty twierdzono, 
że taki dzwonek był wykonany, na dole robot-
nicy takiego sygnału nie słyszeli18. Tutaj spra-
wa była sporna, prawdopodobnie trzeba było 
na przyszłość wprowadzić głośniejszą i pewniej-
szą sygnalizację.
 Były jednak ewidentne przewinienia, jak  
na przykład sprawa śmierci Piotra Larysza, 
który zginął w wyniku obsunięcia przodka, 
a to nastąpiło skutkiem …naruszenie pokładu 
przez niewłaściwy strzał… Winnym tego wy-
padku uznany został przodowy górnik Feliks 
Brożek oraz sztygar Józef Kudrna – obaj zostali 
zwolnieni z pracy19. 
 Do ciekawszych zdarzeń należy zaliczyć 
wypadek z 1838 roku – ...dnia 21 marca o go-
dzinie 9-tej w nocy Emilia Tadayska powracając 
do domu przez spadnięcie w ciemnej nocy w wodę, 
przez utonięcie żyć przestała... Z wyjaśnienia 
wójta wsi Jaworzno wiadomo, że w dołach 
po odkrywkach węglowych zbierała się woda 
i w jednym z nich właśnie zginęła wspomniana 
robotnica. Nie był to wypadek typowo górniczy, 
ale niewątpliwie spowodowany przez działal-
ność kopalni. Władze lokalne i dyrekcja kopalni 
wzajemnie oskarżały się o brak zabezpieczenia 
tych dołów, które znajdowały się na terenie za-
mieszkałym. Nikt wtedy nie został pociągnięty 
do odpowiedzialności, jakkolwiek zginęła mło-
da kobieta, matka nieletnich dzieci20.

winy nikomu przypisać nie można

W podziemiach kopalni nie można było – 
i tak jest do dzisiaj – przewidzieć wszystkich 
wypadków. Stale prowadzi się badania i obser-
wacje, w wyniku których opracowywano profi-
laktykę i odpowiednie zalecenia. Na przestrze-
ni ostatnich dwóch stuleci uczyniono w tym 
zakresie ogromny postęp, ale nieszczęśliwe 
wypadki nie opuściły kopalń. Uporano się tyl-
ko z określonym typem wypadków, uzyskano 

14. Tamże – podobny wypadek zda-
rzył się w kopalni w Tenczynku, gdzie 
odnaleziono trzy osoby uduszone ga-
zem w nieczynnym szybie.

15. Tamże 

16. Tamże sygn. SG-37 – wypadek 
utonięcia w rząpiu zdarzył się 19 stycz-
nia 1881 roku. Zginęło wtedy dwóch 
górników – Franciszek Bettini i Cy-
prian Nardelli, świadkiem był Martin 
Meneghelli, wszyscy byli imigrantami 
z Włoch.

17. Tamże SGII-37 – wypadek zda-
rzył się w dniu 29 grudnia 1872 roku, 
świadkiem był Franciszek Czopik, 
który razem ciągnął wózek do windy 
szybowej.

18. Tamże, sygn. SGII-155, SGII-
156, SGII-37 – wypadek zdarzył się 
w dniu 29 grudnia 1872 roku, świad-
kiem był Franciszek Czopik, który ra-
zem z poszkodowanym ciągnął wózek 
do windy szybowej.

19. Tamże, sygn. SGII-155 – wypa-
dek zdarzył się 23 września 1885 roku 
w kopalni Friedrich-August (później 
Piłsudski, Bierut).

20. Tamże, sygn. WMK-VII-23, 
WMK-VII-31 – synowie Teofil i Mar-
cel Tadajscy wychowywali się u dziad-
ka, górnika na emeryturze. Chłopcy 
otrzymywali po 6 zł renty miesięcznie 
po matce, która pracowała w kopalni 
Hruzik. Na ojca Andrzeja nie mogli li-
czyć, ponieważ został zwolniony z pra-
cy w kancelarii górniczej ze względu 
na chorobę alkoholową. 
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znaczną poprawę we wczesnym odkrywaniu 
różnych zagrożeń, przede wszystkim utrwa-
liła się świadomość przestrzegania przepisów 
bezpiecznej pracy. Ale pojawiły się nowe oko-
liczności – stały postęp techniczny, ogromny 
wzrost wydobycia, mechanizacja i elektryfika-
cja, schodzenie z wydobyciem na coraz większe 
głębokości są przyczyną, że nadal zawód gór-
nika obciążony jest znacznym ryzykiem utraty 
zdrowia i życia. 
 Z archiwalnych dokumentów wyłania się 
 obraz licznych wypadków, które według ów-
czesnej wiedzy górniczej nie można było 
przewidzieć. Śmierć wozaka Wojciecha Bana-
sika opisano następująco: przy odbudowie filara 
węgla ze stropu tuż przy starych zrobach urwała 
się była bryła węgla, a spadając dosięgła w odle-
głości 1m po napełnieniu wózka prawdopodobnie 
odpoczywającego ślepra, zabiła go na miejscu… 
Śledztwo w tej sprawie zakończyło się opinią, 
że winę nikomu przypisać nie można, lecz tylko 
przewidzieć się nie dającemu raptownemu parciu 
pokładów od starych zrobów...21.
 Do tego typu zdarzeń należały wszelkiego 
rodzaju zawały podziemnych wyrobisk, które 
opisywano następująco: zasypany przez nagłe 
i niespodziewane zerwanie ściany; w przodku 
oderwanie się większej bryły węgla; oberwanie 
filara. Starszy górnik Jan Gaj został poważnie 
zraniony, kiedy …z górnej ławicy pokładu wy-
skoczyła nagle płyta o 2m średnicy, a 3–4cm gru-
bości i z wielką siłą uderzyła Jana Gaja w głowę 
i złamała lewą rękę w przedbarku…22.
 Do innego rodzaju należał przypadek zapi-
nacza Jana Kocura, który zginął w wieku 43 lat. 
W czasie spuszczania pełnego wózka w pochylni 
nastąpiło ...zejście liny fedrunkowej przeciwwagi 
z bębna haspla na czop tegoż, hamulec nie mógł 
skutecznie zadziałać, wózek z ładunkiem zleciał 
i dosięgnął Jana Kocura 23. Stwierdzono winę 
poszkodowanego, który nie powinien stać tam, 
gdzie stał w czasie wypadku. 
 Na początku xx wieku pojawiły się wypad-
ki porażenia prądem elektrycznym, co było 
wynikiem wprowadzenia tej energii w kopal-
niach. Już w 1903 roku opracowano przepisy 
o bezpiecznej pracy z elektrycznością, które 
oparte zostały na zaleceniach Towarzystwa 
Elektrotechnicznego w Wiedniu. Przepisy zo-
stały wydrukowane, władze górnicze zobowią-
zały wszystkie kopalnie do ich zastosowania.  

Później stosownie do postępów nauki i poleceń 
wspomnianego towarzystwa wydawano kolej-
ne przepisy 24.

katastrofy

W xix wieku przy stosowanej technice i me-
todach prowadzenia eksploatacji zagrożenie 
życia i zdrowia było znaczne. Ale znowu małe 
rozmiary eksploatacji, niewielka liczba załogi 
oraz prymitywność narzędzi w pewnym stop-
niu chroniła ludzi od wypadków masowych.  
Takie wypadki były rzadkie, natomiast poważ-
nym niebezpieczeństwem były pożary pod-
ziemne, które trwały nieraz przez wiele lat. 
Powstawały one z różnych powodów, a do naj-
częstszych należało samozapalenie resztek węgla 
w starych zrobach. Nie zdawano sobie z tego 
sprawy i miał węglowy zostawiano na dole, 
ponieważ nie był wartościowym materiałem 
do sprzedaży. W ten sposób stwarzano ogniska 
podziemnych pożarów. 
 W sierpniu 1836 roku w jaworznickiej ko-
palni Fryderyk-August wybuchł pożar ...ogień 
znajduje się na samym wschodzie pokładu między 
dwoma odkrywkami. Pokłady w podziemiach 
zostały zamurowane i otamowane, ale sytuacja 
była groźna, ponieważ ogień mógł przedostać się 
przez roboty odkrywkowe – stamtąd dochodziło 
powietrze do palących się pokładów. Kopalnia 
została zatrzymana, na dole paliły się pokłady 
...groziło wypalenie pokładów węglowych, a nadto 
całą wieś mógł ogień w perzynę obrócić...25.
 Pod kierownictwem inspektora Ignacego 
Szarzyńskiego przeprowadzono akcję ratun-
kową. Na dole zamurowano palące się pokła-
dy i odcięto głębokim przekopem, ale mimo 
podjętych działań nadal wydobywał się dym. 
Na powierzchni zorganizowano zasypywanie 
i uszczelnianie odkrywek, tak aby nie dosta-
wało się powietrze do palących pokładów.  
Do tego celu zmobilizowano ponad tysiąc lu-
dzi z jaworznickich wsi, dokładnie 1037 osób, 
które z policyjnego nakazu musiały przybyć 
do pracy po jednej osobie z każdego domu.
 Sytuacja została opanowana, ale niebezpie-
czeństwo ciągle istniało, ponieważ ogień w swo-
im ognisku nie został ugaszony ...z kopalni 
wydobywają się dymy całe dnie i noce... Eksplo-
atacja w kopalni Fryderyk-August została podjęta 
dopiero we wrześniu 1837 roku. Rozeszły się  

21. Tamże, sygn. SGII-155 – wypadek 
zdarzył się 31.01.1885 w kopalni Frie-

drich-August

22. Tamże – wypadek miał miejsce 
w kopalni Friedrich-August w dniu 
29.10.1885 roku

23. Tamże, sygn. SGII-157 – wypadek 
zdarzył się w dniu 14 maja 1890 roku 
w kopalni Friedrich-August

24. Tamże sygn. SGII-168 

25. APKr. Akta Wolnego Miasta Kra-
kowa, sygn. WMK-V-141E
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pogłoski, że pożar był znaczny, że strawił wszyst-
kie podziemne zasoby i kopalnię trzeba będzie 
zamknąć. Władze uspakajały, że zapasy węgla 
są wystarczające, a my wiemy dzisiaj, że była 
to prawda – wystarczyło go jeszcze na wiele lat.
 Ale sytuacja nadal była niepokojąca i w czer- 
wcu 1838 roku ponownie kopalnia została 
zamknięta, ponieważ stary ogień odnowił się. 
Należało wykonać prace mające na celu ...zu-
pełne zamknięcie, niedopuszczenie powietrza 
do kopalni. Roboty prowadzone były bez prze-
rwy, wykonano tamy wzdłuż całej linii ognia. 
W październiku 1838 roku stwierdzono, że tym 
razem sytuacja została opanowana i ...ogień nie 
może się w nowe roboty posunąć 26. W trakcie 
wspomnianej akcji, która prowadzona była 
prawie dwa lata, nie ma wzmianki na temat 
wypadku śmiertelnego, nie ma również notatek 
na temat większych okaleczeń lub oparzeń27.
 Za to w nocy z 19 na 20 marca 1847 roku 
zdarzył się tragiczny przypadek śmierci sied-
miu górników, którzy zostali uduszeni w cza-
sie prowadzenia akcji gaśniczej pożaru pod-
ziemnego. Wypadek zdarzył się w kopalni 
Fryderyk-August, a akcję prowadził nadsztygar 
Krzysztof Leonhardt. Był to wypadek wyjąt-
kowy, nie znamy dokładnego opisu, za to opi-
nię komisji, która stwierdziła, że wypadek był 
...skutkiem nieostrożności tychże górników, którzy 
na ochotnika do robót przeszkodzenia szerzenia 
się ognia wybrali 28. Nie znamy nazwisk wszyst-
kich ofiarnych górników, jedynie z podania 
wdowy Marianny wiemy, że jej mąż Jan Supel 
zginął w czasie tego wypadku. Wszyscy górnicy 
zostali pochowani na koszt kopalni.
 Rok 1902 można uznać za szczególnie fa-
talny dla jaworznickiego górnictwa. Najpierw 
w dniu 4 sierpnia 1902 roku w kopalni Rudolf 
nastąpiła eksplozja kotłów. Postanowiono za-
trzymać ruch w tej kopalni, aż do czasu wybu-
dowania nowej kotłowni, robotników zaś prze-
sunięto do pracy w kopalni Fryderyk-August. 
Jeszcze nie usunięto skutków powyższej awarii, 
a w czasie wigilijnej nocy, tego samego roku 
wybuchł pożar na powierzchni kopalni Fryde-
ryk-August 29. Zniszczeniu uległa sortownia oraz 
budynki szybowe Helena i Paulina. Najpoważ-
niejszym skutkiem tego pożaru było uszkodze-
nie przewodów pary zasilających zespół pomp 
odwadniających ustawionych na poziomie 
160m. Były to główne pompy odwadniające 

kopalnię Fryderyk-August, skutkiem czego za-
trzymany został również ruch na tej kopalni. 
Sytuacja była bardzo poważna ...równająca się 
ciężkiej katastrofie nad całą miejscowością gór-
niczą wraz z jej mieszkańcami zawdzięczają-
cymi sposób do życia przeważnie górnictwu 30.  
Obie kopalnie były nieczynne, z czego kopalnia 
Fryderyk-August silnie podtopiona, a kopalni 
Rudolf groziło również zalanie.
 Zdarzenie miało niezwyczajny w górnic-
twie charakter, ponieważ rozpoczęło się na po-
wierzchni prawdopodobnie od przypadkowe-
go zaprószenia ognia, przypomnijmy – była 
to noc wigilijna. Zabudowania na powierzchni 
w większości były drewniane, zatem pożar bły-
skawicznie się rozszerzał, ale najgorsze skutki 
dotknęły podziemie kopalni. W konsekwen-
cji nastąpiło zatrzymanie obu kopalń, a około 
2 tysięcy osób pozostało bez pracy.
 Akcję ratowniczą prowadził kierownik ja-
worznickich kopalń inżynier Hugo Kowarzyk. 
Trzeba było opracować własny plan opanowania 
sytuacji, wykonać odpowiednie przygotowania 
oraz instalacje niezbędnych maszyn i urządzeń 
odwadniających. Przygotowania trwały nie-
spełna dwa miesiące. Dnia 21 lutego 1903 roku 
...puszczono w ruch obie pompy chodnikowe pod 
szybem Karol. Bez przerwy pracowała pompa 
pod szybem Helena i maszyna wodna na szybie 
„Jacek-Rudolf ” 31.
 Pierwsze znaczniejsze opadnięcie poziomu 
wody odnotowano w dniu 14 marca, a cała 
akcja trwała do 12 maja 1903 roku, kiedy 
udało się zakończyć szczęśliwie odwodnienie 
zatopionych oddziałów kopalni Fryderyk-
August. Był to bardzo duży sukces, odnoto-
wany w środowisku fachowym jako wybitne 
osiągnięcie techniczne inspektora Hugo Ko-
warzyka. Podkreślano przy tym, że w podob-
nej katastrofie, która miała miejsce w kopalni 
Ludwigshafen koło Zabrza, nie udało się osią-
gnąć odwodnienia zatopionej kopalni przed 
upływem dwóch lat. W Jaworznie natomiast 
uzyskano pełny efekt w niespełna pół roku. 
Już w maju 1903 roku kopalnia została całko-
wicie odwodniona. 

zbiorowy wypadek

Zgodnie z ustaleniami komisji powypadko-
wej zdarzenia miały następujący przebieg –  

26. Tamże, sygn. WMK-VII-24

27. Tamże.

28. Tamże, sygn. WMK-VII-41

29. Pamiętnik i Zjazdu Górników 
Polskich, referat wygłoszony przez 
Jana Zarańskiego, Kraków, 1906, 
s. 489 i nast.

30. Tamże. 

31. Tamże.
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32. Ignacy Daszyński, Zygmunt Kle-
mensiewicz i Jędrzej Moraczewski 
to czołowi działacze Polskiej Partii 
Socjalistycznej Galicji; Cingr to prze-
wodniczący Unii Górników w Austrii, 
działacz związkowy z karwińsko-
ostrawskiego zagłębia węglowego, po-
zostali to wybitni działacze austriackiej 
partii socjalistycznej.

33. APKr. sygn. SG II-176 – oficjalny 
druk interpelacji z protokółu 94 po-
siedzenia xxi sesji parlamentu w dniu 
20 czerwca 1912 roku.

w kopalni Sobieski położonej w gminie Jeleń, 
w dniu 23 marca 1912 roku o godzinie 9 rano 
wskutek nagłego oberwania stropu zostało 
zasypanych czterech górników, którzy zginęli 
na miejscu. Byli to Piotr Hacuś, Franciszek 
Kornaś i Józef Kasprzyk. Czwarty górnik – 
Piotr Kulczyk nie zginął natychmiast, został 
unieruchomiony przez przywalenie nóg ob-
wałem ze stropu. Po ośmiu godzinach akcji, 
kiedy dotarła do niego ekipa ratunkowa lekarz 
dokonał na miejscu amputacji nogi, ponie-
waż niemal całkowicie została odcięta od tu-
łowia w czasie zawału. Niestety ranny górnik 
nie przeżył i zmarł, zanim został wyniesiony 
z miejsca katastrofy.
 Co do przyczyn wypadku tzw. dochodzenie 
górniczo-policyjne nie znalazło błędu lub nie-
staranności w prowadzeniu robót górniczych. 
Stwierdzono, że w miejscu katastrofy, ale rów-
nież w pozostałych oddziałach kopalni pro-
wadzi się eksploatację zgodnie z wymogami 
sztuki górniczej oraz przestrzega się przepisów 
bezpieczeństwa pracy. Opisany wypadek za-
liczony został do wydarzeń losowych, które 
wynikają ze specyfiki pracy w podziemiach. 
W warunkach ówczesnej techniki nie można 
było takiej sytuacji przewidzieć, skutecznie za-
pobiec, ani uratować górników.
 Pomimo takiej oceny fachowców wypadek 
w kopalni Sobieski został nagłośniony przez 
galicyjską prasę oraz wykorzystany przez po-
lityków. 20 czerwca 1912 roku złożona zosta-
ła w wiedeńskim parlamencie interpelacja 
poselska jako inicjatywa posła Zygmunta Kle-
mensiewicza i towarzyszy, która podpisana 
została przez 17 posłów z koła socjalistów. 
Byli to więc polscy socjaliści w osobach – Igna-
cego Daszyńskiego, Zygmunta Klemensie-
wicza, Jędrzeja Moraczewskiego, ale również 
socjaliści austriaccy i czescy na przykład – Hu-
dec, Cingr, Seliger, Hillebrand, Resel, Jodl, 
Liebermann i inni. W wiedeńskim parlamen-
cie socjaliści tworzyli wspólny klub poselski 
bez względu na narodowość 32.
 Na wstępie interpelacji przedstawia się wy-
padek jako skutek chciwości i pazerności ...ka-
pitalistów wiecznie głodnych zysków i dywidend 
oraz ich urzędników, sztygarów i innych tego typu 
służalców, którzy w okrutny sposób pilnują i przy-
naglają robotników do pracy 33. Wypadek, w in-
terpretacji posłów socjalistów, był kolejnym 

przykładem bezlitosnego wyzysku klasy ro-
botniczej. Oskarżono o takie postępowanie 
dyrekcję kopalni oraz dozór górniczy, który 
rzekomo posiadał pełne rozeznanie groźnej sy-
tuacji, a mimo to posłano górników na pewną 
śmierć. Poza tym ci sami ludzie, przed przyby-
ciem śledczej komisji górniczej, usunęli ślady 
świadczące o ich winie. Świadkowie zdarzenia 
zostali zastraszeni, nie mogli zeznać praw-
dy pod groźbą utraty pracy. Tylko pochlebcy 
i zaufani ludzie złożyli odpowiednie zeznania, 
dzięki którym nie stwierdzono zaniedbań dy-
rekcji i dozoru górniczego. 
 Posłowie domagają się więc interwen-
cji państwowej, ponieważ ich zdaniem do-
szło do przekroczenia obowiązującego prawa. 
Posługując się charakterystyczną demagogią 
i utartymi sloganami, stawiano pytania w ro-
dzaju: Czy podobnie jak było dawno temu, 
kiedy władza państwowa kończyła się na feu-
dalnych zamkach, dzisiaj kończy się na bra-
mach kopalń? Było to nawiązanie do średnio-
wiecznych zwyczajów, kiedy feudałowie byli 
panami życia i śmierci w swoich dobrach. We-
dług wspomnianych socjalistów zarządy spół-
ek i kopalń dążyły do takich sytuacji, usiłując 
uzyskać władzę w swoich przedsiębiorstwach 
bez żadnych ograniczeń. 
 Nie brakowało zarzutów w sprawie niskich 
zarobków i złego traktowania robotników, 
przedstawiono przykłady szczególnych, zda-
niem socjalistycznych posłów, udręczeń gór-
ników w kopalni Sobieski. Do tego typu zda-
rzeń zaliczono noszenie drewnianych stempli 
do miejsca ich zabudowy, co często miało się 
odbywać na odległość 1000m. Również subor-
dynacja wobec poleceń sztygarów uznana zo-
stała za kapitalistyczny wymysł i sposób utrud-
niania życia górnikom. Bardzo poważnym był 
zarzut wobec dyrektora Oelweina, który miał 
podobno powiedzieć, że konie w kopalni są dla 
niego więcej warte, niż ludzie, ponieważ za ko-
nia musi zapłacić, za robotnika niekoniecznie.
 W ostatecznej konkluzji posłowie zażądali 
od Ministra Robót Publicznych, któremu pod-
legało górnictwo, zajęcia się przedstawionym 
problemem i udzielenia odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:
1. Czy minister został natychmiast powiadomio-

ny o wypadku w kopalni „Sobieski” przez od-
powiedzialne służby górnicze?
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2. Czy minister po właściwym i dokładnym roz-
poznaniu sprawy podejmie odpowiednio surowe 
i dyscyplinujące działania wobec okręgowych 
władz górniczych oraz osób z kopalni „Sobieski” 
odpowiedzialnych za śmierć czterech górników?

3. Czy minister spowoduje wydanie odpowied-
nich zarządzeń władz górniczych dla unik-
nięcia w przyszłości podobnych wypadków? 

 Tak wypadek został opisany i zinterpreto-
wany przez środowisko posłów socjalistów, 
reprezentantów głównych narodowości mo-
narchii austriackiej. Dla socjalistów kapi-
talistyczny wyzysk robotników występował 
wszędzie, bez względu na kraj i język, prowa-
dzili zatem wspólną walkę i prezentowali jeden 
front w obronie praw robotniczych. 
 Nie odnaleziono formalnej odpowiedzi 
ministra austriackiego rządu, ale znany jest 
raport krakowskiego urzędu górniczego w tej 
sprawie. Powtórzono w nim ustalenia komisji 
wypadkowej, która zaliczyła opisany wypadek 
do zdarzeń losowych. Podkreślono, że taką 
opinię potwierdzają również wcześniejsze pro-
tokoły z okresowych inspekcji kopalni, w któ-
rych stwierdza się prawidłowy sposób prowa-
dzenia odbudowy, ale również wykonywanie 
poleceń urzędu górniczego. Nie była to więc 
jednostkowa opinia wydana z powodu wypad-
ku, ale stała praktyka w kopalni zaobserwowa-
na przez inspektorów przez dłuższy okres czasu. 
Inspektorzy z górniczego urzędu obserwowali 
również akcję ratowniczą, tak więc nie było 
warunków, aby zatrzeć ślady niewłaściwego 
sposobu prowadzenia robót górniczych. 
 Nie było podstaw, aby kwestionować po-
wyższe ustalenia, ponieważ władze górnicze 
w tego rodzaju sytuacjach były skrupulatne. 
W materiałach archiwalnych znajdują się set-
ki protokółów powypadkowych, w których 

znajdziemy orzeczenia winy poszkodowanych 
górników, ale również dozoru górniczego oraz 
dyrekcji kopalń. Zawsze przy tym formuło-
wano końcowe wnioski, które wprowadzano 
do przepisów bezpieczeństwa pracy. 
 Opinia socjalistycznych posłów o niskich 
zarobkach oraz ciężkich warunkach pracy 
w podziemiach kopalni nie znalazła potwier-
dzenia. Przekazane wiadomości w tym tema-
cie były przesadzone, oparte na informacjach 
niesprawdzonych lub fałszywie interpretowa-
nych. Również dyrektor Oelwein zaprzeczał, 
aby kiedykolwiek miał wypowiedzieć inkrymi-
nowane słowa. 
 Na większość pytań skierowanych do mini-
stra odpowiedź była jasna i gotowa, ponieważ 
mieściła się w obowiązujących procedurach 
i przepisach górniczych. Były i zdarzają się na-
dal wypadki, od których nie chroni najnow-
sza technika, ani przemyślne zabezpieczenia. 
Zawsze jednak, kiedy dochodzi do nieszczęścia 
należy wyjaśniać przyczyny dla uniknięcia, po-
dobnych zdarzeń w przyszłości. W górnictwie 
takie postępowanie ma już bardzo długą histo-
rię, od początku górniczej eksploatacji zbiera-
no doświadczenia, wyciągano wnioski i na tej 
podstawie opracowywano przepisy bezpieczeń-
stwa pracy. Doświadczenia z jednej kopalni 
natychmiast upowszechniano we wszystkich 
zakładach górniczych. 
 W tej sytuacji interpelacja socjalistycznych 
posłów niewiele wnosiła do sprawy, ponieważ 
nie przedstawiono rzeczywistych dowodów. 
Nie odnaleziono nawet poszlak świadczących 
o świadomym szkodliwym działaniu. Nato-
miast demagogia socjalistycznej nowomowy 
o kapitalistycznym wyzysku nie mogła wpły-
nąć na zmianę faktycznej sytuacji i poprawę 
warunków pracy w podziemiach kopalń.
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Strój ludowy, a ściślej mówiąc odzież 
odświętna lub paradna, to jeden z naj-
bardziej barwnych aspektów kultury ma-

terialnej. Coraz częściej tematykę tę podejmuje 
się w ramach promocji polityki regionalnej 
oraz na potrzeby kultury masowej. Od wielu 
lat dostrzegalnym też jest zjawisko przenikania 
się form ludowych ze współczesnym dizajnem. 
Jednak działania te opierają się często na po-
wierzchownej fascynacji rodzimością, a w tym 
m.in. też barwnością stroju. Wszystkie te zja-
wiska niosą za sobą niebezpieczeństwo znie-
kształcenia naszej wiedzy o funkcji, symbolice 
i kształcie pierwowzorów. Istniejące w naszej 
jaworznickiej społeczności wystylizowane for-
my strojów ludowych pełnią już dzisiaj tylko 
funkcje kostiumu scenicznego, w wielu przy-
padkach oderwanego od tradycji naszych au-
tochtonów.
 Podejmując się próby odszukania materiału 
zabytkowego i wyłonienia zeń cech reprezen-
tatywnych dla naszego terenu, napotyka się 
na wiele trudności. Po pierwsze najstarsze za-
chowane eksponaty znajdują się w sąsiednich 
placówkach muzealnych. Po wtóre badania 
terenowe prowadzane w latach sześćdziesią-
tych xx wieku przez pracowników Polskiej 
Akademii Umiejętności oraz Muzeum Etno-
graficznego im. S. Udzieli w Krakowie sięgały 
tylko do wsi Byczyna i Ciężkowice, Długo-
szyn. Po trzecie – dotąd nie ukazało się szersze 
opracowanie poświęcone tej tematyce, zebrana 
zaś istniejąca literatura daje tylko wyrywkowy 
pogląd na interesujący nas temat. 

stan badań

Jak wspomniano, w literaturze dotyczącej odzie- 
ży ludności wiejskiej zachodniej części ziemi 

krakowskiej można znaleźć niewiele informacji. 
Najwybitniejszy dziewiętnastowieczny folklo-
rysta Oskar Kolberg, który pozostawił niezwy-
kle bogaty i wszechstronny materiał dokumen-
tacyjny, jako pierwszy nadał naszemu rejonowi 
miano ziemi ku Przemszy. Lud zamieszkujący 
tę nieurodzajną, piaszczystą ziemię nazywał 
górnikami lub górniakami. Między innymi 
te właśnie określenia dały później podstawę 
pokutującej do dzisiaj opinii, iż ta – zachodnia 
połać Ziemi Krakowskiej – była zamieszkiwana 
przez społeczność pochodzącą ze Śląska. Anali-
za formy stroju nie pozwoliła badaczowi zwią-
zać kultury ludności tu mieszkającej z kulturą 
sąsiadów zza Przemszy. Jako pierwszy zaliczył 
zatem nasz rejon do grupy etnograficznej Kra-
kowiaków Zachodnich.
 Cechująca Kolberga rzetelność i systematycz-
ność oraz krytycyzm nie ustrzegły go od błę-
dów. Jego opisy są mało precyzyjne, uderza 
w nich ubóstwo danych z dzielnic Polski bę-
dących pod zaborem pruskim oraz rejonów 
na pograniczach (prusko-austriackim) zarówno 
administracyjnych, jak i w obrębie kultur oraz 
regionów 1.
 Kolejnym interesującym źródłem powstałym 
w xix wieku jest monografia Stanisława Polacz-
ka. Pozycja ta dotyczy powiatu chrzanowskie-
go 2. Autor wypowiada się o stroju bardzo ogól-
nikowo porównując np. ubiór z naszych okolic 
do odzieży noszonej przez ludność Rudawy, 
Nawojowej Góry czy Psar. Polaczek nie zauwa-
żał różnic w formie odzieży z wymienionych 
wsi, za to ubolewał nad ogólnym jej stanem.  
Z żalem też stwierdzał, że: we wszystkich wio-
skach naszego powiatu piękny narodowy strój 
ginie. Za taki stan winił cywilizację, która wci-
snęła się pod strzechy i zaczęła rugować z nich 
to co swojskie, zamieniając piękne krakowskie 

Motywy artystyczne najstarszych gorsetów.
Jaworznicki strój ludowy cz.1. 

Iwona Brandys

1. Do prac Kolberga szczególnie 
krytycznie odniósł się B. Malew-
ski. Według Malewskiego badacz 
przepisywał informacje na temat 
Krakowiaków z prac Ambrożego 
Grabowskiego i Józefa Mączyńskie-
go. Relacje te często prezentowały 
zupełnie fantastyczny obraz stroju 
krakowskiego. Zob. B. Malewski, 
Próba charakterystyki ubiorów ludo-

wych, „Wisła” 1904, r. 18, s. 286.

2. S. Polaczek, Powiat Chrzanowski 

w Wielkim Księstwie Krakowskim, 
Kraków 1914. 

3. Tamże, s. 86
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sukmany na tandetne surduty 3. Milowy krok 
dzieli opracowanie Polaczka od kolejnych, 
które wniosły nowe wyobrażenie o najstar-
szym ubiorze ludności naszych rejonów. Cie-
sząca się dużą popularnością seria pt.: Atlas 
polskich strojów ludowych tylko w niewielkim 
stopniu zahacza o nasz teren. Tadeusz Sewe-
ryn we wstępie do dziewiątego zeszytu po-
święconego rejonom zamieszkiwanym przez 
Krakowiaków Wschodnich zaznacza jedynie 
fakt istnienia ludu na zachód od Krakowa no-
szącego podobnie jak w Krakowie białe suk-
many 4. Mowa tu oczywiście o chrzanówkach 
– charakterystycznych sukmanach, które z cza-
sem można było spotkać również w Krakowie 
i jego okolicach.
 Pierwsze szersze ujęcie interesującego nas 
tematu stworzyła Maria Przeździecka. W mo-
nografii dotyczącej ziemi chrzanowskiej zamie-
ściła cenne dane o poszczególnych formach 
odzieży oraz o twórcach ludowych z Jaworzna5. 
Szczegółowo opisane zostały motywy dekora-
cyjne naszych zapasek w broszurze Ireny Ma-
zaraki6. Autorka przekazała niezwykle cenny 
opis motywów hafciarskich pochodzących 
w dużej części z Jaworzna. O formach naszych 
ubiorów wypowiedziała się także Barbara Ba-
zielich w ciekawej pozycji dotyczącej śląskiego 
stroju ludowego7. Znakomita badaczka zauwa-
ża, iż w niektórych częściach naszej męskiej 
odzieży, a szczególnie w ich kroju, widoczne 
są wpływy śląskie, natomiast co do motywów 
artystycznych, nie ma wątpliwości o ich kra-
kowskiej proweniencji. Kwestię owych moty-
wów dekoracyjnych szerzej podjęto w opraco-
waniu wydanym przez Muzeum Etnograficzne 
im. S. Udzieli w Krakowie 8.
 Autorki albumu poświęconego strojowi kra-
kowskiemu wyróżniły pochodzący z Byczyny 
gorset z drugiej połowy xix wieku jako inte-

resujący przykład kombinacji motywu serca 
z motywami roślinnymi. Między innymi ten 
fakt zainspirował Muzeum Miasta Jaworzna 
do wykonania penetracji terenowej i w kolej-
ności kwerend archiwalnych9. Sporządzona 
przy tej okazji dokumentacja fotograficzna dała 
interesujące wyniki. Pozyskane materiały po-
zwalają odtworzyć poszczególne części jaworz-
nickiego, zabytkowego już stroju ludowego, 
w którym szczególnie interesujące są gorsety.

gorset

W stroju krakowskim stanowił on po czepcu 
jedną z najważniejszych części kobiecego stroju 
ludowego. Jednak sama jego forma nie jest 
z pochodzenia ludowa10. Pierwotnie nosi-
ły go kobiety ze sfer elitarnych: szlacheckiej 
i mieszczańskiej. Z czasem przyjął się również 
u ludności wiejskiej 11.
 Przez wieki gorsety były traktowane jako 
cenniejsze elementy ubioru toteż bardzo często 
przekazywane były z matki na córkę. Wielo-
krotnie też były przerabiane12. Ponieważ były 
przedmiotami szczególnymi, ich dekoracja była 
z pokolenia na pokolenie modyfikowana i wzbo-
gacana. Ubierano je przed wyjściem do kościo-
ła oraz z okazji różnych uroczystości i świąt 
państwowych. Zazwyczaj były szyte z jednej 
grubszej lub z dwóch cieńszych warstw ma-
teriału tj. z materiału zewnętrznego oraz pod-
szewki, która równocześnie okrywała lewą 
stronę haftu i usztywniała cały gorset. Starsze 
typy gorsetów były podszywane materiałami 
samodziałowymi lub drelichowymi. Podszewki 
bawełniane i lniane przyjęły się dopiero wraz 
z delikatnymi aksamitami, cienkimi jedwabia-
mi oraz perkalami. Krój gorsetu był tak po-
myślany, aby w efekcie końcowym ściśle przy-
legał do sylwetki, bowiem jego zadaniem było 

4. T. Seweryn, Strój Krakowiaków 

Wschodnich, Wrocław 1960, z. ix, s. 5.

5. M. Przeździecka, Sztuka i zwyczaje 

ludowe. Ziemia Chrzanowska. Mono-

grafia, Chrzanów 1969, s. 389–395.

6. Zob: I. Mazeraki, Zapaska Ludo-

wa Regionu Chrzanowskiego, Chrza-
nów 1971.

7. B. Bazielich, Śląskie stroje ludowe, 
Katowice 1988, s. 113.

8. Zob: B. Kożuch, E. Pobiegły, Stroje 

krakowskie, Kraków 2004.

9. Kwerendy archiwalne zostały wy-
konane w: Archiwum Państwowym 
w Krakowie, Muzeum Etnograficz-
nym im. S. Udzieli w Krakowie, Mu-
zeum – Nadwiślańskim Parku Etno-
graficznym w Wygiełzowie, Muzeum 
w Chrzanowie, Muzeum Śląskim  
w Katowicach oraz w Muzeum Gór-
nośląskim w Bytomiu.

Byczyna, rok 1880,  
Muzeum Etnograficzne 
im. S. Udzieli 
w Krakowie, 
fot. Iwona Brandys.

ilustracje od lewej: 1a (przód), 
1b (tył)



grudzień

2009 · 12

13 

utrzymanie kobiecej talii w należytej pozycji. 
Najważniejszą cechą gorsetu było zdobienie. 
Zależało ono od przynależności do konkretnej 
społeczności, na przykład wsi, dzielnicy, regio-
nu, od statusu majątkowego właścicielki oraz 
wyczucia artystycznego krawcowej i hafciarki.
 
przykłady:
 
Formę gorsetu z terenu Jaworzna możemy 
prześledzić począwszy od xix wieku, biorąc 
pod uwagę zarówno rodzaj kroju, rodzaj użyte-
go materiału jak i zdobnictwo. 
 Najstarszy zarejestrowany eksponat to gor-
set uszyty z czarnego sukna i pochodzi z końca 
xix wieku z Byczyny (1a). Składa się z 18 części. 
Został skrojony tak, że kaletki biegnące naoko-
ło talii wynikają z kroju poszczególnych części 
w przeciwieństwie do późniejszych przykładów, 
gdzie kaletki były doszywane. Gorset posiada 
wysoko podkrojony pod szyją dekolt i jest za-
pinany na 7 guzików. Od wewnątrz podszyto 
go lnianym materiałem w drobną krateczkę. 
Wyjątkowo interesujące jest tu zdobienie.  
Falista linia haftu podkreśla krój i łączenia 
zszytych z sobą części. Użycie ściegu łańcusz-
kowego mogło wynikać z rodzaju użytych nici. 
W tym przypadku były to nici wełniane, grub-
sze od jedwabnych i bawełnianych, pozwalające 
jedynie na haft o nieskomplikowanych kształ-
tach. Wpływało to na linearny charakter mo-
tywów. Kolorystyka ograniczyła się tu do barw 
podstawowych z niewielkim dodatkiem koloru 
różowego. Pas obwiedziony jest różnobarw-
ną, powtarzającą się kombinacją kształtu serca 
z abstrakcyjnymi elementami roślinnymi, trud-
nymi do zidentyfikowania pod względem bota-
nicznym (1c, 1d). Według Tadeusza Seweryna 
– znanego badacza haftów krakowskich – haf-
ciarki nie przerysowywały kwiatów rosnących 
na łące, tylko przetwarzały te same – podpatry-
wane wzajemnie – motywy13 Trudno też dociec 
początków motywu serca w zdobnictwie ludo-
wym. Wiadomo o nim, że pojawia się w ikono-
grafii religijnej jako biblijny symbol duchowej 
sfery człowieka, następnie w przedstawieniach 
Męki Pańskiej, a także w przedstawieniach zwią- 
zanych z tematyką miłości rycerskiej.
 Dodatkowo, na przodzie i wzdłuż zapięcia 
po obu stronach oraz w pasie, gorset ten zdobią 
kolorowe chwościki. Owe pęczki zmierzwionych 

kolorowych nici występują często w gorsetach 
z okolic Bronowic. W jaworznickiej kobiecej 
odzieży ludowej jest to element bardzo rzad-
ki. Tylna część gorsetu ma dużo bardziej roz-
budowaną formę plastyczną (1b). Znajduje 
się tu układ ornamentu w formie trójkąta.  
Ta dominanta miała zapewne podkreślić szczu-
płość talii. Ważną cechą gorsetów starszego 
typu są czerwone ząbki doszyte wzdłuż linii 
zapięcia, dekoltu oraz ramion – jest to element 
łączący ten przykład z kolejnym sukiennym 
gorsetem reprezentującym odmienny typ kro-
ju i odmienny sposób zdobienia.
 Zaprezentowano tu przykład (2a) składa 
się z dwóch przodów, tyłu, doszytych szelek 
na ramionach oraz doszytych kaletek w przo-
dzie. Gorset był wiązany za pomocą wstążki 
przeplatanej przez ozdobne druciane haftki. 
Układ kompozycyjny haftu na przodzie biegnie 
ku ramionom i podzielony jest na kilka drob-
nych, różnokolorowych rzucików kwiatowych: 

10. Początek rozpowszechniania się 
tego ubioru Zofia Czasznicka wią-
że z Gdańskiem. Według przyto-
czonych przez nią źródeł, flisacy, 
którzy z różnych stron Polski spła-
wiali towary do Gdańska wracając 
do domu przywozili swoim bliskim 
rożne upominki, wśród których 
wymienia się między innymi gdań-
ski pas puklasty. Miał odświętny 
kształt z ceglastego mujcheru. Opis 
świadczy, iż był to właśnie gorset 
szyty z kupnej materii produkcji 
weneckiej, niemieckiej lub tureckiej.  
Zob. Z. Czasznicka, Zdobione gor-

sety ludowe, „Polska Sztuka Ludowa” 
1953, r. vii. nr 3, s. 160.

11. Z. Czasznicka, Zdobione gorsety 

ludowe, „Polska Sztuka Ludowa” 1953, 
r. vii, nr 3, s. 160.

12. Krakowskie gorsety wymieniane 
są często w testamentach. Na przykład 
w testamencie spisanym w 1833r. 
przed Sądem Pokoju Okręgu, wdo-
wiec Sowa Błażej z Jeziorek przekazu-
je majątek po zmarłej żonie na rzecz 
swojej córki. Na liście, jako trzeci  
po koralach i czerwonej spódnicy 
widniej niebieski gorset. Zob: Archi-
wum Państwowe w Krakowie, Teki 
Wolnego Miasta Krakowa, VI-69, 
Fac. 59.

13 T. Seweryn, Czarodziejstwo igły, 

„Rocznik Muzeum Etnograficznego 

w Krakowie” 1974, t. 5, s. 21.

Byczyna, rok 1880,  
Muzeum Etnograficzne
im. S. Udzieli  
w Krakowie, 
fot. Iwona Brandys.

ilustracje: 1c (powyżej), 1d
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po jednym w pasie i jednym na ramieniu. 
W tylnej natomiast części – na linii pasa 
– znajdują się trzy rzuty kwiatowe (2b). Dalej 
pojedyncze wici roślinne biegną wzdłuż głę-
bokiego wycięcia karku oraz ramion. W tym 
przypadku motywy zdobnicze podkreślają 
kształt gorsetu bardziej niż linie poszczegól-
nych szyć. Są subtelne i mają charakter linear-
ny, uzyskany za pomocą ściegu łańcuszkowego. 
Widzimy tu drobne kompozycje roślinne skła-
dające się ze swobodnych kombinacji kwiatów, 
pąków i liści potraktowanych schematycznie 
i naturalistycznie. W kolorystyce dominują 
kolory różowy i żółty.
 Trzeci z prezentowanych tu gorsetów uszy-
ty jest z zielonego atłasu. Pochodzi z Jelenia 
z początku xx wieku (3a, 3b). Skrojony jest 
z trzech części: dwóch przodów i jednego 
tyłu. Do pasa doszyte są 23 kaletki. Jest wią-
zany wstążką przewleczoną przez 6 par dziu-
rek. Najbardziej interesujące są tu zdobienia,  
ponieważ reprezentują typowy dla naszego 
rejonu, spopularyzowany w okresie między-
wojennym, przykład rozbudowanego motywu 
roślinnego wykonanego techniką kolorowego 
haftu płaskiego (atłaskowego). Technika ta po-
zwalała na operowanie nie tylko barwną kre-
ską, ale przede wszystkim plamą i dzięki temu 
motywy stawały się bardzo realistyczne.
 Głównym motywem jest róża. Na przodzie, 
po obu stronach, znajdują dwa duże kwiaty 
uzupełnione listkami. Na szczególną uwagę 
zasługuje tył gorsetu. Widzimy na nim bukiet 
róż – kwiaty, wychodząc z jednego punktu, roz-
chodzą się symetrycznie na obie strony. Forma 
ta nawiązuje do typowego ornamentu arabe-
ski, który był popularny w snycerstwie rene-
sansowym, a został przetransponowany do de-
koracji malarskich mebli ludowych, szczególnie 
skrzyń wiennych. Bardzo wysmakowana kolo-
rystyka, począwszy od różu i fioletu aż do zie-
leni, żółci oraz oszczędność środków sprawiają 
wrażenie wyjątkowego wyczucia plastycznego. 
Brzegi gorsetu są dodatkowo obwiedzione li-
nią żółtego sznurka, zaś pojawiające się wśród 
kwiatów cekiny to tylko subtelne, nie wyróż-
niające się uzupełnienie kompozycji.
 Czwarty przykład gorsetu pochodzi z Cięż-
kowic (4a). Został uszyty i wyhaftowany w la-
tach trzydziestych xx wieku przez znakomitą 
tamtejszą artystkę ludową – Mariannę Dyląg. 

Krój składa się z 14 części. W tym przypad-
ku jedne kaletki wynikły z kroju poszczegól-
nych części, inne zostały doszyte. Gorset jest 
wykonany z czarnego aksamitu i zapinany jest 
na metalowe druciane haftki. Najistotniejszą 
w tym typie gorsetów była rozbudowana kom-
pozycja ornamentalna. Jej motywy na przedzie 
są symetrycznie po obu stronach i wypełniają 
prawie całkowicie jego pola. Dominuje kwiat 
róży z wielobarwnymi liśćmi i pąkami. Kom-
pozycję wypełniają drobne kwiatki przypomi-
nające swym kształtem i kolorem tylko znane 
nam okazy z otoczenia. Tył gorsetu wypełniony 
jest całkowicie haftem (4b). W części centralnej 
znajduje się rozbudowana kompozycja kwiato-
wa w kształcie owalu. Wprawdzie motyw róży 
powtarza się i tu, ale bogactwo elementów jest 
znacznie większe. Zestawiono tu pięć dużych 
kwiatów różowych i niebieskich z dwoma bia-
łymi kwiatami na ramionach. Cała powierzch-
nia haftu jest wypełniona esowatymi liniami 
łodyg z liśćmi oraz drobnymi pąkami róż i in-
nych kwiatków o różnym kształcie i kolorze. 
 Opisywany typ gorsetu to typ o najbar-
dziej rozbudowanym motywie dekoracyjnym. 
Jak widać, z biegiem czasu coraz bardziej do-
skonalił się technicznie i wzbogacały się jego 
barwy. Zamiast jednolitych plam zastosowano 
cieniowanie listków i płatków.
 W kolejnym z przedstawionych przykładów 
daje się również zauważyć nową modę czyli 
rozbudowany ornament (5a, 5b). Tu, w przeci-
wieństwie do zdobień na wcześniej opisanych 
gorsetach, można rozpoznać rośliny, jakimi 
inspirowała się hafciarka ponieważ dominuje 
motyw maku polnego oraz kłosu zboża. Kom-
pozycje dwóch przodów i tyłu rozkładają się 
symetrycznie. Na szczególną uwagę zasługuje 
linia biegnąca wzdłuż całego gorsetu i podkre-
ślająca kaletki.
Na motyw ten składa się kombinacja cekinów 
ze ściegiem gałązkowym. Na naszych terenach 
kaletki były zdobione subtelną linią rurkowa-
tych koralików lub cekinów, a tu daje się za-
uważyć pewne odstępstwo.
 Przedstawione przykłady nie wyczerpują by-
najmniej bogactwa form i technik zdobniczych, 
jakie spotykamy w jaworznickich gorsetach 
ludowych. Należy tu jeszcze wspomnieć o wy-
stępujących w naszych rejonach zdobieniach 
w formie kolorowych aplikacji i o gorsetach 
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Byczyna, pocz. xx wieku. Muzeum  –  Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, fot. Iwona Brandys.
ilustracje od lewej: 2a (przód), 2b (tył)

Ciężkowice, lata trzydzieste xx wieku, wyk. Marianna Dyląg, Muzeum  –  Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, fot. Iwona Brandys.
ilustracje od lewej: 4a (przód), 4b (tył)

Jeleń, początek xx wieku, własność prywatna, fot. Iwona Brandys.
ilustracje od lewej: 3a (przód), 3b (tył)
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Ciężkowice, wyk. w 1938 roku, 
własność prywatna, 
fot. Z. Szewczyk,  
Muzeum Miejskie w Chrzanowie.

ilustracje od lewej: 5a (przód), 
5b (tył)

z różnobarwnych tybetów. W zebranym mate-
riale zabytkowytm cechą charakterystyczną jest 
przewaga haftu nad zdobieniami cekinami i ko-
ralikami, które tutaj są jedynie uzupełnieniem 
kompozycji. Natomiast w obrębie kroju cechą 
charakterystyczną jest tradycja prostokątnych ka-
letek i to w liczbie sięgającej najwyżej 23 sztuk. 
 Reasumując: można zauważyć ewoluowanie 
motywów zdobniczych od drobnych i schema-
tycznych po rozbudowane i naturalistyczne. 
Oczywiście, finezja i umiłowanie swobody 
w przypadku późniejszych typów wynika-
ła z możliwości technicznych, jakie dawał 
bez wątpienia haft płaski. W obfitej doku-

mentacji fotograficznej nie udało się znaleźć 
dwu identycznych przykładów, co jest dowo-
dem, iż nie funkcjonowało tu pojęcie wzornika 
ani motywu wiodącego. Natomiast postępują-
ce rozrastanie się motywów należy przypisać 
zmianie funkcji, jaką gorset przeszedł, od stro-
ju odświętnego do kostiumu.
 Nie ulega wątpliwości, iż rozbudowany 
ornament roślinny wykonany techniką haftu 
płaskiego, spopularyzowany w okresie mię-
dzywojennym, stał się miejscową specyfiką. 
Przedstawione zagadnienia są wdzięcznym 
tematem do dalszej analizy pierwowzorów ro-
dzimej odzieży ludowej.
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Założona w 1883 roku cementownia 
w Szczakowej jest zakładem o prawie 
stuletniej historii i dużym znaczeniu 

dla rozwoju Jaworzna. Jej powstanie wiązało się 
ze sprzyjającymi okolicznościami, które mia-
ły miejsce pod koniec xix wieku. Były to dy-
namicznie rosnące zapotrzebowanie na ce-
ment, dobra lokalizacja, bo u zbiegów linii 
kolejowych, a przede wszystkim dostępność  
na  miejscu niezbędnego dla produkcji ce-
mentu wapienia i węgla kamiennego wy-
dobywanego w jaworznickich kopalniach. 
Utrzymująca się przez całe dziesięciolecia ko-
niunktura na cement spowodowała, że szcza-
kowska cementownia należała do najnowocze-
śniejszych i największych tego typu zakładów 
nie tyko w Polsce, ale i na świecie. Tak było 
do połowy lat 50-tych xx wieku. Do szcza-
kowskiej cementowni przyjeżdżali fachow-
cy z całej Europy, by oglądać instalowane 
tu najnowocześniejsze urządzenia z tej branży. 
Były to przede wszystkim maszyny duńskiej 
firmy fl Smith, ale też aeg, Siemens i Bor-
sig. W działającej od 1909 roku zakładowej 
elektrowni, pracowały kotły warszawskiej fa-
bryki Zieleniewskich, z których para napę-
dzała turbiny parowe wyprodukowane przez 
Siemensa. Dzisiaj, niemal wszystkie te urzą-
dzenia i obiekty cementowni bez wahania 
można by uznać za wysokiej klasy zabytki 
architektury przemysłowej. Ten imponujący 
park maszyn przemysłu cementowego posiadał 
swoją dokumentację techniczną. Olbrzymi 
zbiór planów i często zleconych lecz nie zre-
alizowanych projektów z reguły przechowy-
wany był przez dziesięciolecia w kilku egzem-
plarzach. Przegląd zachowanych dokumentów 
pozwolił na odtworzenie etapów powstawania 
wielkiego na ówczesne czasy przedsięwzięcia, 

jakim była cementownia. Równie interesu-
jącą lekturą stała się dokumentacja nie zre-
alizowanych projektów i pomysłów racjo-
nalizatorskich. Zabezpieczona w archiwum 
dokumentacja ma dzisiaj olbrzymią wartość 
nie tylko z punktu widzenia historii zakładu 
i dziedzictwa kultury poprzemysłowej Jaworz-
na. Jest to zbiór charakteryzujący zmiany, ja-
kie zaszły w myśli technicznej i inżynierskiej 
od przełomu xix i xx wieku, aż do ostatnich 
planów i planowanych inwestycji realizowa-
nych w cementowni do lat siedemdziesiątych 
wieku xx. Dodatkową wartością tych doku-
mentów jest niespotykana dzisiaj estetyka gra-
natowych i niebieskich projektów ówczesnej 
techniki, odbitek ozalidowych, odręcznych 
rysunków wykonywanych na kalce czy karto-
nie. Były dowodem niezwykłego kunsztu wy-
konujących je kreślarzy i inżynierów.
 Wiele z zachowanych arkuszy zawiera od-
ręczne korekty i zmiany wprowadzane w chwi-
li montażu urządzeń w szczakowskiej fabryce. 
Wykonane ołówkiem, bądź czerwoną kredką 
znacząco podnoszą ich historyczną wartość.

Cementownia w Szczakowej i jej archiwum

Przemysław Dudzik

Brama wjazdowa i główny 
budynek cementowni wraz 
z piecami szybowymi ok. 1900 r.,
fot. Herman Senn,
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna.
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 Od 1894 dyrektorem fabryki był Szwajcar 
Herman Senn. Na niektórych z zachowanych 
projektów zachował się jego podpis akceptują-
cy ich realizację. Pomijając jego pozazawodo-
wą działalność na rzecz ówczesnej społeczno-
ści rodzących się Pieczysk i Szczakowej, Senn 
wykonał wiele fotografii, w tym również ce-
mentowni. Część tej dokumentacji zachowała 
się w archiwum rodziny, która dziś interesuje 
się jego działalnością w Pieczyskach i to dzięki 
jej życzliwości trafiła do muzeum w Jaworznie. 

Zdjęcia ukazują nieistniejące dziś fragmenty 
urządzeń i obiektów fabryki, są też ilustracją 
opisanych wczesnej projektów. Jedną z najcie-
kawszych jest fotografia przedstawiająca bramę 
fabryczną wraz z torowiskiem oraz budynek 
pieców szybowych. Zdjęcie to Senn wykonał 
około 1900 roku i trzeba trafu, że zachowa-
ne na fotografii obiekty zostały odnalezione 
na najstarszym arkuszu dokumentacji budow-
lanej. Przedstawia on widok elewacji, przekrój 
budynku oraz rzut poziomy pierwszej widocz-
nej na zdjęciu murowanej hali cementowni. 
Oprócz informacji o jej wyglądzie oraz detalach 
architektonicznych zawiera wymiary samego 
budynku i pieców szybowych, w których pro-
dukowano wówczas cement. Porównanie rzutu 
poziomego z ocalonego ozalidu pozwala stwier-
dzić, że zachowany budynek w rzeczywistości 
zrealizowano w znacznie przedłużonej wersji. 
Potwierdza to plan sytuacyjny zakładów 
z 1903 roku (s. 21), który dokumentuje stan 
faktyczny zakładu oraz układ sieci wodocią-
gowej, jaka istniała wówczas w cementowni. 

Późniejsze plany, związane z tym najokazalszym 
i najładniejszym obiektem, pokazują, w jaki 
sposób zmieniała się technologia produkcji. 
Z wnętrza hali usunięto wspomniane piece, 
a ich miejsce zajęły młyny wapienia. To z kolei 
pociągnęło konieczność dobudowania na par-
terze elewacji bocznej pawilonu mieszczącego 
sporą część tych nowo montowanych urzą-
dzeń. Z drugiej strony, w tym samym czasie, 
powstała nowa hala, w której zaczęto instalo-
wać pierwszy w Europie piec obrotowy służący 
do produkcji klinkieru cementowego.
 Następcą przedsiębiorczego Szwajcara był 
Zdzisław Kruzielski, który równie skrupulat-
nie dbał o rozwój firmy, uważanej w okresie 
jego dyrektorowania za jedną z najnowocze-
śniejszych cementowni w świecie. I znowu do-
wodem na to są opasłe teki planów i projektów 
datowane na lata 1920–1936. 
 Równolegle do prowadzonych pac inwesty-
cyjnych Kruzielski na bieżąco zlecał wykona-
nie dokumentacji fotograficznej. Zachowane 
zdjęcia, dzień po dniu, ukazują postęp pro-
wadzonych prac przy wznoszeniu magazy-
nów cementu czy montażu pieca obrotowego. 
Dodatkowym ich walorem jest uwiecznienie 
ludzi, którzy obsługiwali te unikalne urządze-
nia. Fotografie wykonywał na zlecenie Kruziel-
skiego znany krakowski zakład fotograficzny 
Kuczyńskiego. Innym dokumentalistą cemen-
towni i załogi był szczakowski fotograf Franci-
szek Ryś. Wiele z tych fotografii wykorzystano 
w kronice zakładu, jaką wykonano z okazji 
50-lecia obchodzonego w 1933 roku. Podobna 
kronika powstała w roku 1973, kiedy firma ob-
chodziła swe 90-lecie.
 Plany i projekty wraz innymi dokumentami 
były starannie przechowywane w zakładowym 
archiwum. Niestety, trwająca kilka lat likwi-
dacja zakładu przyczyniła się do daleko idą-
cej destrukcji nie tylko wspaniałych niegdyś 
urządzeń i obiektów, ale i samego archiwum. 
Przez kilka lat dokumentacja techniczna za-
kładu leżała w zalewanych opadami atmosfe-
rycznymi pomieszczeniach bez jakiegokolwiek 
zabezpieczenia i w sposób niezgodny z zasada-
mi przechowywania takich materiałów. Takie 
warunki przyczyniły się do faktycznego uni-
cestwienia ponad 90% archiwum. Zachowane 
plany, przypadkiem odnalezione, zostały pod-
dane konserwacji i opracowaniu. 

Widok pomieszczenia archiwum, 
w którym przechowywano 
dokumentację techniczną 
cementowni,
fot. P. Dudzik,
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna.
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 Najlepszy los spotkał zdjęcia. Te w stanie 
nienaruszonym przetrwały w kronikach i ar-
chiwum rodziny Senn, ale prawie 200 sztuk 
innych odnaleziono w błocie na terenach są-
siadujących z cementownią. Wszystkie, nieza-
leżnie od stopnia zniszczenia, znalazły się pod 
opieką konserwatorską w Muzeum Miasta 
Jaworzna. 
 Odnalezione dokumenty stały się czymś 
na kształt inwentaryzacji konserwatorskiej 
budynków i urządzeń. Dokumentacja ta, 

mocno niekompletna, oddaje jednak ducha 
i charakter zakładu i jego historii zachowu-
jąc dla przyszłych pokoleń wiedzę na temat 
firmy, która powstała jako Przedsiębiorstwo 
Wapna i Cegieł Pierwszej Galicyjskiej Fabryki 
Portland Cementu w Szczakowej.
 Cementownia szczakowska była ważną 
inwestycją również powodów socjalnych. 
W owym czasie, często w bezpośredniej bli-
skości fabryki czy kopalni, powstawały domy 
dla pracowników. Powstałe wówczas osiedle 
otrzymało nazwę Pieczyska, która w tym kon-
kretnym przypadku oznaczała piece do wy-
palania wapna i klinkieru. Wzdłuż drogi 
prowadzącej ze Szczakowej do Ciężkowic 
wybudowano pierwszy szereg niewielkich do-
mów. Podobne powstały przy drodze, która 

dziś nosi imię Karola Pniaka. Jak na owe 
czasy, były to domy o wysokim standardzie, 
ale wkrótce zaczęto budować znacznie okazal-
sze budynki. Mieszczące się w nich mieszkania 
przeznaczone były dla majstrów, techników 
i inżynierów zatrudnionych w cementowni. 
Projektantami tych budynków byli między 
innymi znany bielski architekt Carl Cronn 
oraz pochodzący z Krakowa Jan Burzyński. 
Pod koniec xix wieku na Poczekanej rozpo-
częto budowę ówczesnego domu kultury. 

Usytuowano go przy Łużniku, na którym wy-
konano spiętrzenie. W ten sposób powstał 
staw, który niewątpliwie podniósł atrakcyj-
ność tego obiektu. Teren ten jeszcze w latach 
sześćdziesiątych był miejscem zabaw i festy-
nów organizowanych dla załogi.
 Plany Poczekanej – jej budowy i rozbudo-
wy – również zachowały się zakładowym ar-
chiwum
 Archiwum cementowni, które mogło się 
stać wyjątkowym zbiorem projektów i do-
kumentów również o znacznej materialnej 
wartości. Tak sie jednak nie stało. Ocalo-
ny i zachowany w muzeum niewielki frag-
ment co prawda cząstkowo, ale oddaje to, 
co po zamknięciu cementowni nie dotrwało 
do dziś.

Plan sytuacyjny cementowni 
z widocznym układem zabudowy 
oraz sieci wodociągowych 
ok. 1903 r.
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna.
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Zachowany fragment 
dokumentacji budowlanej 
cementowni. Projekt pierwszej 
murowanej hali produkcyjnej 
z akceptacją Urzędu Gminy 
w Ciężkowicach,  
24 kwietnia 1893 r.
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna
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Zachowany fragment 
dokumentacji technicznej. 
Przekrój poprzeczny przez halę 
młynów z widocznymi elementami 
urządzeń cementowni.
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna
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Zachowane obiekty cementowni 
Szczakowa, grudzień 2006 r.
fot. P. Dudzik,
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna.
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Miasto, miasto. Wszyscy tylko 
o mieście. W mieście wszyst-
kie sprawy wyglądają poważnie 

i trzeba odwagi, aby nie podeprzeć się mia-
stem przy refleksji na każdy bez mała temat. 
A w Jaworznie jest inaczej? Tutaj też mówimy: 
W Mieście Jaworznie, jakby samo Jaworzno 
to było nie to. Bronimy tego Miasta i czuje-
my się dumni z jego miejskości. Czy mamy 
do tego podstawy, czy wiemy dlaczego?
 Jest bardzo dużo prawdy w stwierdzeniu, 
że Jaworzno ma kilkusetletnią historię i sto 
kilkadziesiąt lat tradycji. Historia to prze-
cież relacja do miejsca, zaś tradycja to od-
niesienie do naszych czynów i idei. Mamy 
i jedno i drugie. Tak naprawdę możemy mó-
wić o Jaworznie od przełomu xviii i xix wie-
ku, od tego wybuchu aktywności górniczej, 
która z zapomnianego zakątka na rubieżach 
Rzeczpospolitej uczyniła wcale istotny kąt 
promieniujący mocno na sąsiadów i dale-
ko dalej. Kilkaset lat miasta to może nie-
dużo w Rzymie, ale dla Jaworzna? To cała 
historia. Ale czy od razu możemy mówić 
tu o mieście? 
 Od pierwszej wzmianki historycznej nic 
się nagłego nie stało. Zapomniana wioska 
i sąsiednie przysiółki położone w pięknej lesi-
stej okolicy, ale daleko od głównych szlaków, 
nie mogły liczyć na szybką zmianę oblicza. 
Pomogła natura. Kopanie węgla i rudy gal-
manowej miały tradycję jeszcze xvi wiecz-
ną, ale dopiero kopalnia Aleksandra Romi-
szewskiego z 1792 roku była dla górnictwa 
jaworznickiego aktem erekcyjnym. Utrata 
niepodległości, burzliwe czasy napoleoń-
skie, zmiany granic, cała ta rewolucja, która 
przeorała rzeczywistość polską na początku 
xix wieku, w Jaworznie przybrała kształt 

drożdży, na których rosła potęga przemysłowa 
i zamożność miasta. No więc mamy Miasto!

miejsce wspólne

Jak zawsze zaczyna się od drogi, jednej, po-
tem drugiej i kolejnych. Na styku dróg za-
czyna się życie sąsiedzkie. Tam, gdzie nie ma 
lokacji czyli po prostu, gdy nikt nie mówi 
jak ma być zrobiona parcelacja na działki 
budowlane, domy powstają wolno i przy-
padkowo. Są to domy włościan budowa-
ne tam, gdzie idą uprawiane pola. Po prostu 
wioska. Ale gdy mamy kilka krzyżujących się 
dróg, potrzeba przestrzeni wspólnej łamie 
tę zasadę. Powstaje kościół, targ, karczma – 
wieś rośnie. Nieśmiało, ale wyraźnie zaczy-
na bić serce miasta. W Jaworznie dzisiejszy 
rynek, który zastanawia swoim niecodzien-
nym kształtem, to przecież skrzyżowanie hi-
storycznych dróg – tej na Chrzanów przez 
Jeziorki i Balin (dzisiaj już prawie nieistnie-
jącej w starym śladzie), drogi do Starej Huty 
i na Bory oraz drogi od Szczakowej (dzisiejszej 
Góry Piasku) do Jelenia. Lata modelowania, 
a zwłaszcza wytyczenie głównego szlaku dro-
gowego Jaworzna, czyli drogi od Chrzanowa 
przez Byczynę i dalej w kierunku Dąbrowy 
Narodowej i Jęzora, utrwaliły obecny kształt 
układu drogowego, a tym samym szkielet 
miasta. Wszystko, co stało się potem, to tyl-
ko tkanie tego starego wzoru.
 Powstające w zawrotnym tempie kopalnie 
same z siebie nie czyniły nic dla powstania 
miasta. Ich lokowanie wytyczały pola górni-
cze, a miasto, co wiedziano od dawna, zare-
zerwowane było dla historycznych, lokowa-
nych głównie w średniowieczu miejsc. Miasto 
to byli mieszczanie – kupcy, rzemieślnicy, 

Miasto w ruchu. 
Zmienność przestrzeni miejskiej Jaworzna

Teobald Jałyński
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nauczyciele. Ludzie czarnej pracy dopiero 
tam zaglądali, ale w miastach nie mieszkali. 
To rewolucja przemysłowa, osobista wol-
ność, doświadczenia wojenne rzuciły na ry-
nek miliony wolnych rąk do pracy. Znany 
z Ziemi Obiecanej kapitalizm nie przejmował 
się tym, skąd przyjdą ludzie do pracy. Przy-
chodzili z wiosek wyrywając się ze straszliwej 
nędzy. Wędrowali za pracą z daleka i osiedla-
li się jak bądź, w prymitywnych chałupach. 
Jak grzyby po deszczu rosły przyfabryczne 
osady. Ale jaworznickie kopalnie to nie włó-
kiennicza Łódź. Tu o zatrudnieniu decydo-
wała technika górnicza i nie było możliwe, 
aby miasta przykopalniane, nawet te naj- 
bardziej rozwinięte mogły rosnąć bez końca. 
Jaworzno długo nie wprowadzało innych 
przemysłów i ta monokultura dla miasta 
oznaczała wzrost, ale nie wybuch. Dziewięt-
nastowieczne kopalnie to zręby znanych 
do naszych czasów kopalni Piłsudski, Ko-
ściuszko czy Sobieski. Dzisiaj kojarzymy 
je z ich dzielnicami, ale wtedy to były tylko 
przykopalniane osady. Nic z nich nie zostało, 
bo zostać nie mogło. Porządkowanie miasta 
zaczęło Gwarectwo Jaworznickie powstałe 
w 1871 roku. To wtedy zaczęła się prawdzi-
wie miejska parcelacja, która szybko dopro-
wadziła do powstania tego, co dziś znamy 
jako starą część śródmieścia. Kapitalizm koń-
ca xix wieku stawał się siłą zdolną do two-
rzenia klasy robotniczej, dla której opłacało 
się budować domy i dawać namiastkę bycia 
mieszkańcem miasta. Zaczyna się budowanie 
tożsamości – tożsamości miejskiej. Zaczęty 
wtedy proces trwa do dziś. 

organizm

Kopalnie to na Śląsku, w Zagłębiu czy na Zie-
mi Chrzanowskiej nic nadzwyczajnego. Natu-
ra była łaskawa, więc było ich coraz więcej. 
Ale to Śląsk, Czarny Śląsk stał się symbolem 
tej ziemi. Miał to, czego zabrakło sąsiadom, 
czyli doskonałą komunikację, mnogość 
przemysłów, nieskomplikowane wydobycie.  
Jaworzno rozwijało się wolniej, bo węgiel 
spławiano Przemszą, rzeźba terenu nie po-
magała wydobyciu, a chętnych do zakłada-
nia hut brakowało. Pomogła wielka polityka. 
Budowa kolei łączącej środkowoeuropejskie  

Imperia otworzyła jaworznickie okno na świat 
– Szczakową. Nową Szczakową, bo stara tkwi-
ła spokojnie na drodze do Maczek i do dzi-
siaj istnieje jako charakterystyczny układ 
osiedleńczy, wart zainteresowania i ochrony. 
Kolej nadała nowy impuls rozwojowi Ja-
worzna i całemu organizmowi współpracują-
cych osad i wiosek. Miasto zaczęło krzepnąć.  
Stacja w polu to nie był dobry punkt zacze-
pienia dla miasta, ale sąsiedztwo wielu małych 
i większych osad w połączeniu z coraz bar-
dziej rozwijającym się przemysłem, już tak. 
Obecna Szczakowa to przecież historycznie 
tylko jedna ulica prowadząca prostopadle 
do dworca kolejowego, przy której powsta-
wały sukcesywnie domy kolejarskie, a rozwój 
przestrzenny zaczął się na dobre po wybudo-
waniu koszar dla pilnującego stacji wojska, 
wraz z powstaniem przyległych do kolei zakła-
dów. Dzisiaj ten okres przemysłowej świetno-
ści powoli odchodzi, ale tkwiące przed oczami 
mieszkańców sylwety cementowni, huty szkła 
czy garbarni długo jeszcze kształtować będą 
sen o potędze Szczakowej. I do tego ten styk 
z wielkim, dalekim światem. Nie ma tu nic 
do rzeczy, że na starych fotografiach widać 
jak przed dworcem pasą się gęsi. Dzięki tech-
nice fotografa i jego umiejętności kadrowa-
nia, poza dworcem więcej nic nie było widać. 
Pozostała świadomość ważności miejsca. 

bijące serce

Przemysł, jaki by nie był, dawał miastom życie. 
Każda aktywność, za którą stoi kapitał musi 
uzewnętrznić także swoje bogactwo. Bogacił 
się właściciel kapitału – kapitalista, ale i jego 
najemni robotnicy stawali się zamożniejsi. 
Bogacili się dostawcy i odbiorcy usług, rosły 
także szkoły i parafie. To już nie był znojny 
trud na niepewnej roli, na coraz skromniej-
szej ojcowiźnie dający przeżyć, ale nie pozwa-
lający umrzeć. Przemysł to była przyszłość, 
świetlana przyszłość. Zakłady powstawały 
zgodnie z zasadami sztuki, także sztuki wyzy-
sku. Pomimo mnogości pól górniczych nigdy 
w Jaworznie nie było kopalni obok kopalni 
ani fabryki obok fabryki. Wszystkie mie-
ściły się w przyzwoitej odległości od siebie 
i każda z nich miała swoje miejskie zaplecze. 
Kopalnia Fryderyk-August, jeszcze osiemna-
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stowieczna, nadawała ton. Dzisiaj ogladamy 
na starych fotografiach spiętrzone przemysło-
we bryły z dominującym kominem pieca ma-
szyny parowej, wprawiającej w ruch cały or-
ganizm. Tak budowano każdy kolejny zakład 
i kolejne kopalnie. W miarę rozwoju zaczę-
ły powstawać kolejne aktywności: przemysł 
chemiczny, szklarski, cementowy. Pierwsza 
elektrownia zaczęła pisać historię energetyki 
w mieście. Zaczęło przybywać ludzi, miasto 
gęstniało. Rozpoczął się proces zrastania w je-
den organizm tego, co powstawało bez myśli 
wspólnej. Patrząc na stare mapy widać jak 
opornie to szło. 
 Już w latach trzydziestych dwudziestego 
wieku, w okresie Wielkiego Kryzysu, Jaworz-
no miało wszelkie atrybuty miejskie, oprócz 
ratusza. Śródmieście zdobiły zacne gmachy 
publiczne sięgające korzeniami niekiedy jesz-
cze dziewiętnastego wieku, wśród których 
królował gmach Jaworznickiego Gwarectwa 
Węgla Kamiennego z imponującą willą dyrek-
tora. Osią komunikacyjną była ul. Jagielloń-
ska (dziś Grunwaldzka) idąca bokiem w sto-
sunku do rynku, ale spinająca sobą wszystkie 
najważniejsze miejsca w mieście. Rynek był 
głównym placem miejskim, a dochodzące 
do niego uliczki łączyły go ze starą zabudową 
miasta. Gdy dodamy pozostałe ulice i drogi 
łączące Jaworzno z okolicą wraz z ich rozpro-
szoną jeszcze zabudową, parki i zieleńce, kolej 
normalnotorową, plątaninę kolejek wąskoto-
rowych i linie energetyczne, to zobaczymy 
wyraźny organizm miejski, jeszcze nie okrze-
pły, ale rozpoznawalny. Jaworzno zaczęło bu-
dować swoją tożsamość. 

plan

W mieście przemysłowym nigdy nie wiado-
mo, co było pierwsze – plan czy przypadek. 
Patrząc na Jaworzno trudno mieć wątpliwości 
– jednak przypadek! Przypadkowe skrzyżowa-
nie przypadkowych dróg, przypadkowe loka-
lizacje przypadkowych funkcji, przypadkowe 
domy w przypadkowych miejscach. Wiele 
tych przypadków było nieprzypadkowych, 
ale wrażenie chaosu jednak pozostało. Jeszcze 
dzisiaj odczuwamy skutki wtargnięcia nowo-
czesności w struktury wiejskie, gdzie granice 
własności były strażnicą statusu materialnego. 

Nagle wszystkie te podziały i miedze prze-
stały być potrzebne, zaczęły przeszkadzać. 
Aby zbudować coś ogromnego należało sku-
pywać, wywłaszczać, scalać te grunty. Robio-
no to na skalę potrzeb i robiono skutecznie. 
Dzisiaj, gdy też chcemy ambitnie planować 
rozwój Jaworzna, brakuje nam dużych areałów 
o jasnym statucie prawnym pozwalających 
na szerokie inwestycje. W okresie międzywo-
jennym i w czasie ii wojny światowej inwe-
stowanie nie było tak ogromne, jak w czasach 
współczesnych, więc na potrzeby terenowe 
patrzono inaczej. Znowu do miasta zapukała 
historia.
 Cała ziemia chrzanowska wraz z Jaworz-
nem została w czasie wojny włączona do Rze-
szy. Przesuwające się nad głowami Jaworznian 
granice nigdy nikogo nie dziwiły. Taki już los 
życia na rubieży. Tym razem jednak skut-
ki dla miasta były bolesne – straciło prawie 
jedną czwartą swoich mieszkańców. Bliskość 
Oświęcimia odciskała się wszędzie – niewol-
niczą pracą w kopalniach i fabrykach, obo-
zem za kopalnią Jan Kanty, przebudową linii 
przesyłowych energetyki, które wyginano dla 
potrzeb wielkości Rzeszy w sposób, który 
do dzisiaj rujnuje przestrzeń miejską. Pomy-
ślano też o nowym planie rozwoju Jaworzna. 
Z niemiecką precyzją naszkicowano Jaworz-
no, jako wzorowe niemieckie miasto przemy-
słowe na wschodzie. Podzielono przestrzenie 
przemysłowe i mieszkaniowe, wprowadzono 
obszary zielone i po nowemu naszkicowano 
układ komunikacyjny. Miasto było zwarte 
i czytelne. Od ulicy Krakowskiej poprowa-
dzono drogę do obecnej ulicy Obrońców 
Poczty Gdańskiej, przez ulicę Podwale, ulicę 
Wiejską na Niedzieliskach i dalej do ulicy 
Grunwaldzkiej za Janem Kantym. Ten nowy 
ślad dawał alternatywę dla ulicy Grunwaldz-
kiej i razem z nią tworzył zamknięty układ ob-
wodnicy miejskiej. Zabudowę mieszkaniową 
ulokowano w oddaleniu od terenów przemy-
słowych na Pszczelniku, Warpiu i Podwalu. 
Kształtująca się już wtedy zabudowa została 
podtrzymana (Stara Huta) a całość, jako po-
mysł urbanistyczny, jest dziwnie podobna 
do tego, co widzimy dzisiaj. To niemieckie 
miasto w stosunku do dzisiejszego Jaworzna 
było tylko maleńkim fragmentem. Zapla-
nowano je w oderwaniu od tego, co dzisiaj 
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wiemy o historii tego miejsca. Nie dla zbudo-
wania polskiej tożsamości, ale dla pokazania 
wyższości niemieckiego porządku nad pol-
skim chaosem. 
 Polityka i miasto to dziwna mieszanka. Naj-
częściej jest ona mocno wybuchowa, bo ma-
teria miejska opornie poddaje się politycz-
nym pomysłom. Ale jest coś zastanawiającego 
w tym, że najciekawsze miasta powstawały 
tam, gdzie polityka i idące za nią pieniądze, 
była zdolna do narzucenia swojej woli. Woli 
burzenia starego i budowania nowego. Nie za-
wsze musiały to być satrapie czy  ustroje to-
talitarne. Wiele miast europejskich odczuło 
na sobie dotyk polityki choć dzisiaj nie chce-
my o tym pamiętać. Jaworzno nie miało tego 
szczęścia/nieszczęścia. Polityka nie chciała 
się tu szczególnie mocno odciskać – miasto 
miało zawsze swój rytm spokojnego rozwoju 
i realizuje się tak do dziś. Pomimo ogromu 
zawirowań, próby budowania nowego ładu 
społecznego po wojnie, mnogości inwestycji, 
Jaworzno nie straciło tożsamości. A może do-
piero teraz zaczyna rozumieć jej potrzebę?

wizja

Popatrzmy na Jaworzno przez pryzmat miej-
skości, tak jak rozumieją to urbaniści i pla-
niści miejscy. Jaworzno to miasto, ale lepiej 
powiedzieć – organizm miejski. Organizm, 
bo tak jak u człowieka z centralnego korpu-
su cały czas odrastają mu ręce, nogi i może 
głowa, gdzie siostrzane dzielnice nie chcą 
się zrosnąć w jedno ciało. Proces zlewania 
się w jedno jest jednak nieuchronny. Miasto 
będzie zaciskało się powoli i wypełniało sobą 
całą okolicę. Czy stanie się przez to lepsze?
 Kluczowym słowem jest ład przestrzenny. 
Ład, to jednak mniej ładny, a bardziej uładzo-
ny, uporządkowany, zorganizowany i spraw-
ny. Jak bardzo nam tego brakuje! Odbieramy 
nasze miasto wszystkimi zmysłami. Patrzymy 
na chaos zabudowy i nowe dzielnice, słyszy-
my uciążliwą komunikację i śpiew ptaków, 
smakujemy niesmacznej wody i czujemy 
woń lasu, dotykamy ścian i czujemy bliskość 
drugiego człowieka. Miasto nie daje o sobie 
zapomnieć. Jesteśmy z nim i w nim za dnia 
i w nocy. Czujemy jego ograniczenia i prze-
strzeń. Jesteśmy miastowi. Jesteśmy miejscy.

 Miasto to wspólnota mieszkańców. Mamy 
w nim te same prawa i obowiązki. Kochamy 
prawa, nie kochamy obowiązków – to oczywi-
ste. Kochamy, gdy jest nam coś dane, nie lu-
bimy oddawać czegoś z naszego ja dla do-
bra wspólnego. Z zazdrością podpatrujemy 
u innych narodów ich łatwość godzenia się 
na wspólne życie w ich miastach. To życie jest 
chyba łatwiejsze, bo nie ustawia się w opozycji 
do każdego ze współmieszkańców. My dopie-
ro nad tym pracujemy. Ciągle jeszcze szybciej 
zadbamy o swój interes prywatny niż zgodzi-
my się, aby sąsiad zrealizował swój. Jak to nas 
męczy. Nasze ukochane prawo własności 
realizujemy bezwzględnie, niekiedy wbrew 
własnym interesom. Nie lubimy gdy ktoś, 
a nie daj Bóg – władza, mówi nam jak bę-
dzie zorganizowane nasze życie w przestrzeni.  
Wiemy lepiej. Nie lubimy zbliżać się do in-
nych. Mijamy się na ulicach, tłoczymy w au-
tobusach, ale mieszkamy plecami do siebie. 
Społeczeństwo obywatelskie dopiero do nas 
puka. Otwórzmy mu drzwi szeroko!
 Przestrzeń to dobro, którego nie można 
odtworzyć. Raz zmarnowana nigdy nie po-
wróci do naszej świadomości. Heraklit mó-
wiąc panta rhei myślał o czasie, ale przed 
oczami miał przestrzeń. Nasza miejska prze-
strzeń jest wartością, o którą trzeba walczyć. 
Nie doprowadzajmy do jej dewastacji głupim 
i brzydkim budowaniem, ale też nie szukajmy 
usprawiedliwień dla ciągłej ekspansji. Doszli-
śmy do takiego etapu rozwoju miejskiego, 
że zamiast ciągle budować nowe, powinni-
śmy nieustannie przekształcać stare. To zaj-
muje mniej przestrzeni – miasto jest bardziej 
zwarte, miejskość staje się bardziej wyrazista.  
Musimy polubić przestrzenie wspólne, zorga-
nizowane na naszą miarę. Jaworzno ma ich bez 
liku, jedne lepsze inne nie, ale wszystkie ory-
ginalne i warte zachodu. To rynek, ale i parki 
miejskie, Sosina i Rezerwat Żabnika. Szuka-
my ich instynktownie i cenimy za inny rodzaj 
ładu przestrzennego. Jeżeli będziemy konse-
kwentni w tym poszukiwaniu, miasto dosta-
nie wspaniały impuls rozwojowy. 
 Jak kiedyś spotykamy się na drogach i przy 
drogach. Jesteśmy podmiotem i przedmiotem 
transportu. Ruszamy się, ciągle zmieniamy 
miejsca. Miasto reaguje na naszą aktywność, 
daje nam szansę albo przeszkadza. Dziesiątki 
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Osiedle Bory, budowa obwodnicy południowej w ramach projektu Miasto Twarzą do Autostrady, etap I.

Śródmieście, przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w ramach projektu Miasto Twarzą do Autostrady, etap IV.
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i setki lat rozwoju stworzyło pajęczynę po-
łączeń, które wymagają ciągłego udrażnia-
nia. Przed nami jeszcze wiele lat mozołu nad 
usprawnieniem tego układu. Dobrze, że wie-
my czego nam trzeba i ile to może kosztować. 
Gorzej, że jest tego tak dużo.
 Budujemy tożsamość miejską. Miasto coś 
dla nas znaczy. Chcemy pamiętać, że niewie-
le ponad pół wieku temu wszystko było inne 
i nie zawsze w tym miejscu, co teraz. Okrop-
ne nazwy osiedli, ale przecież nasze: Osiedle 
Stałe, Gigant, Podwale. Nazwy z innej bajki, 
ale kąty znajome. Stare nazwy są ciągle w uży-
ciu i to najlepszy dowód ciągłości miasta. 
Coraz mocniej widać potrzebę identyfikacji 
i bycia u siebie. Dla globtrotera kosmopolity 
przywiązanie do Byczyny, Jelenia czy Dąbro-
wy Narodowej, takie na śmierć i życie, może 
się wydać ekstrawagancją. Ale tutaj jesteśmy 
u siebie i nikomu nic do tego. Ten lokalny 
patriotyzm niekiedy uwiera, jednak dla tożsa-
mości miejskiej jest bezcenny. Pielęgnujemy 
go i obnosimy się z nim bez przerwy. Dzień, 
w którym zacznie bardziej łączyć niż dzielić, 
będzie początkiem nowego Jaworzna.

 Trzymajmy równowagę. Równowagę po-
między tym co wspólne i nasze. Nie pozwól-
my, aby to co nas niszczy zawładnęło tym, 
co nas wzmacnia. Budujmy dobre relacje 
z innymi, dbajmy o nasz świat. Nie ten wiel-
ki i daleki, ale nasz – przydomowy i miejski. 
Dostrzegajmy piękno okolicy i piętnujmy 
wandali.
 Mówiąc o mieście, nieuchronnie zaczy-
namy mówić o sobie. To my nadajemy mia-
stu ruch, to nasza energia je zmienia. Płynie 
czas, zmieniają się ludzie, historia zatacza 
swoje kręgi, a miasto próbuje pozostać sobą. 
Wchłonęło już tyle pomysłów, pozwoliło 
się ukształtować na wiele sposobów, goto-
we jest na kolejne zmiany. Ale na te zmiany 
powinniśmy być gotowi przede wszystkim 
my. Od tego, czy podołamy temu zadaniu, 
zależeć będzie przyszłość Jaworzna. Kiedyś 
daleka Europa nie bardzo nas rozpoznawa-
ła. Dzisiaj sami powinniśmy się przedstawić 
i to z jak najlepszej strony. Jeżeli historia 
czegoś nas nauczyła to właśnie tego, że jasna 
wizja i wytrwała praca dają w końcu efekty. 
Warto zapamiętać.
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Od 1972 roku w zbiorach Muzeum 
Miasta Jaworzna znajdują się, prze-
chowywane wcześniej w archiwach 

miejscowych kopalń, mapy drzewostanu 
czterech okolicznych kompleksów (rewirów) 
leśnych sporządzone w latach 1893–1895.  
Nagłówki, nazwy potoków i rzek, a także 
państw, zapisano w ówczesnym języku urzę-
dowym tj. niemieckim. Mapy te, to wyko-
nane techniką litograficzną kopie do uzupeł-
niania według potrzeb. Autorami oryginałów 
byli w każdym przypadku dyplomowani le-
śnicy: Revier Podłęże wyrysował w marcu 1893 
roku Forstamtasistent Wiktor Skołyszewski, 
Jeziorki, Dąbrowę i Byczynę – nieznany z ty-
tułu A. Braune, zaś Revier Ciężkowice kilka 
lat później – Oberforster J. Kien. Rewiry po-
dzielone są na oddziały oznaczone kolejnymi 
liczbami. Tak robi się na tego typu mapach 
do dziś. Ciekawostką dotyczącą opisywanych 
tu map, są uwidocznione w tzw. legendzie, 
a odpowiadające numeracji nazwy słowne 
oddziałów. Autorzy musieli mieć ważne po-
wody do umieszczenia ich na przygotowy-
wanych do powielenia, odręcznie kreślonych 
mapach plantacji lasowych. Podziały kom-
pleksów leśnych na oddziały, zastosowanie 
numeracji, a w terenie nowoczesnych metod 
hodowli drzewostanów – to były wciąż nowo-
ści wprowadzane na ziemiach polskich przez 
kształconych na obcych uczelniach fachow-
ców, często innej narodowości. W przypadku 
Jaworzna i najbliższych okolic – Austriaków 
i Czechów. Porozumiewanie się z miejsco-
wą ludnością, zatrudnianymi robotnikami 
(drwale, kopacze rowów odwadniających, wy-
konujący nasadzenia) bez odniesienia do zna-
nych im nazw miejscowych lub istniejących 
realnie, a charakterystycznych przedmiotów  

i budowli było praktycznie niemożliwe. 
Używane wówczas nazwy, często tylko okre-
ślenia pozwalające umiejscowić rejony leśnych 
upraw, dziś mogą być ciekawym tematem do-
ciekań dotyczących zarówno samego pocho-
dzenia, jak też zachodzących zmian w topo-
grafii określonych terenów.
 Dla ułatwienia prowadzonych analiz wszyst-
kie nazwy podzieliłem na sześć grup. W pierw-
szej umieściłem te, które są używane do dziś 
i można je znaleźć zarówno w miejscowym 
słownictwie, jak i na współczesnych mapach 
topograficznych i planach Jaworzna. Są to: 
Korzeniec (góra), Okrągle, Pietrusowa, Bel-
nik (stawy), Szczakowiec, Poczekana, Gadlin, 
Wilkoszyn, Bór Biskupi, Czarne Bagno, Ró-
ściska, Kozibród, Stara Maszyna, Grabań-
ka, Krupka, Rudna Góra, Maczki, Wysoki 
Brzeg, Podłęże, Łubowiec, Szczotki. Zaliczy-
łem do niej także nazwy jeszcze, niestety co-
raz rzadziej spotykane: Porębisko, Dąbrówka, 
Piernikarka, Myszóry (często jako Misiu-
ry), Długoszynka (dziś raczej – Długoszy-
nek), Kopaniny, Golisuka.
 Do drugiej zaliczyłem nazwy pochodzące 
od gatunków roślin bądź zwierząt, a także 
ich zbiorowisk. Są to (pisownia jak w orygi-
nałach): Pszczółna łąka, Rokicie, Suche dęz-
Pod dębem, Leszczyny, W jałowcach, Brzezi-
ny, Bukowskie łąki, Sośniska, Tarła pstrągów, 
Dębnik, Świerczyna, Na słonkach, U sarka, 
Jeleński, Koński, Dębiny, Dąbrówka, Olszyn-
ka, Lisowce, Mechy, Sita (sitowia), Czcin-
ne bagno (zapewne powinno być trzcinne, 
ale wiemy, że z ortografią polską miewali kło-
poty także wykształceni rodacy, a co dopie-
ro obcokrajowcy), Kacze bagienko. Niektóre 
z wymienionych tu nazw, szczególnie te, które 
dotyczą większych skupisk drzew jednego 

Nazewnictwo na mapach drzewostanu 
Jaworzna z końca xix wieku

Bartłomiej Cieszyński
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gatunku oraz lisów, powtarzają się na mapach 
kilku kompleksów. 
 Trzecią, najmniej liczną grupę utworzyłem 
z nazw związanych z leśnymi uprawami. Zna-
lazły się w niej: Porębisko, Krzaki, Szkółka, 
Czarny las, Zalesie, Nowa szkółka, Polanka, 
Wypalenisko, Stary zrąb, Stara szkółka, Bory, 
Przy szkółce, Podsiew.
 W czwartej umieściłem nazwy kojarzące się 
z wodą: Stawczysko, Zastawie, Pod źródłem, 
Nad Łuźnikiem, Roberta źródło, Przy jeziorze, 
Stary staw, Nowy staw, Torfisko, Nad Jaworzni-

kiem, Na grobelce, Młyńskie bagno, Kałuża, 
Przy źródłach, Za mostkiem, Przy stawku, 
Białe bagno, Solnisko, Mostowy, Przykopy, 
Na spływach, Źródliska, Za Strugą, Stróżki.
 Grupę piątą stanowią nazwy wywodzące się 
od imion, nazwisk i zawodów. Są to: Baranowa 
łąka, Kowalówka, Jakóbków wręb, Larysowe 
górki, Za Baranem, Madejka, Pod Ciołczy-
kiem, Jankowe górki, Od Spyrowego, Kuliga, 
Za Grabanią, Sarnikowe przyłogi, Lesiowa 
miedza, Głodysowe Przyłogi, Pytliczka, Szym-
czyn bród, Balcyrka, Hejzykówka, Za Rotem, 
Reczkowa droga, U Dorinka, Męderowe, Przy 
Kopyciźnie, Pod Olszowikiem, Przy Radom-
skim, Dzióbkowa góra, Tobolin gąszcz, Du-
bielów blak, Pod Krupą, Królowe doły.
 Do ostatniej, szóstej grupy, zaliczyłem nazwy 
różne, ale wyraźnie odróżniające się pochodze-
niem od wcześniej wymienionych. A to: Dia-
błowa poręba, Duży blak, Małe blaki, Bania, 
Anioł Stróż, Majówka, Wisielaki, Niemcowe 
doły, Strachy, Bagiernica, Piramida, Królew-
ska droga, Fortepian, Duży łokieć, Pływaczki, 
Za budą, Bilanika, Zadolce górne, Zadolce dol-
ne, Kolejka, U ślepej budki, Buraszki, Kokryl, 
Kalwarskie bagno, Donica, Hałdy, Przy sztolni, 
Śmieszna góra, Żydowska poręba, Cesarska po-
ręba, Łysa góra, Dziadówka, Pod szlabantem.
 Nie uwzględniłem tu, oczywiście, wszyst-
kich zapisanych na mapach nazw. Jest ich tro-
chę więcej. Wyjaśnianie ich pochodzenia nie 
jest tu moim zamierzeniem, choć – przyznaję 
– temat to wdzięczny.
 Mnie zaintrygowało pytanie: Na ile możli-
wym jest, posiłkując się wymienionymi nazwa-
mi, odszukanie zmian jakie zaszły w krajobra-
zie Jaworzna na przestrzeni ostatnich stu lat? 
Ten temat również wymaga głębszych badań, 
ale już wstępne porównanie sytuacji naniesio-
nych na omawiane mapy z dzisiejszą rzeczywi-
stością przynosi zaskakujące wyniki.
 Po pierwsze – widać zdecydowaną zmianę 
stosunków wodnych, po wtóre – bezpowrot-
nie zniknęły całe połacie lotnych i nie tylko 
lotnych piasków, po trzecie – spłaszczeniu 
uległy znaczne obszary pofalowanych niegdyś 
terenów. Dziś nie byłoby podstaw do nadania 
oddziałom leśnym takich nazw jak:

i – na mapie rewiru Podłęże: Białe Bagno, 
Źródliska, Strużki, Konotopa, Sita, Kacze 

Mapa rewiru Dąbrowa. 
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna
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bagienko, Młyńskie bagno, Bagno za Sar-
ną, Ziętowe bagno, Na spływach i Mechy. 
Wody zostały skutecznie odsączone wpierw 
dla uzyskania powierzchni pod nowe na-
sadzenia, później wskutek prowadzonej 
działalności górniczej. Z tej samej przyczy-
ny spłaszczeniu uległy i tak niewysokie – 
Śmieszna góra i Wysoka górka.

ii – na mapie rewiru Jeziorki: Majówka, W ja-
łowcach, Pod Źródłem, Żródło Roberta. 
Miejsce, w którym jeszcze do lat sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku biwakowali 
harcerze i biesiadowali pod chmurką ja-
worznianie, dziś zarosło leśnym podszy-
tem tracąc wszystkie zachęcające do wypo-
czynku walory. Licznej niegdyś (nie tylko 
w tym miejscu) populacji jałowców współ-
cześni leśnicy odbudowywać dla jakiejś 
przyczyny nie chcą, zaś oba wymienione 
źródła zniknęły.

iii – na mapie rewiru Dąbrowa: Na słonkach, 
Piaski, Szczakowskie młyny i Przy staw-
kach. W miejscu dwu pierwszych oddzia-
łów od lat międzywojennych trwała długo 
eksploatacja piasku, młyny i młynówka 
zniknęły bezpowrotnie, stawki również.

iv – na mapie rewiru Ciężkowice: Pływaczki, 
Tarła pstrągów, Bukowskie łąki, Piaskowe 
górki i Lotne piachy.

 Tam gdzie leżał pierwszy z wymienionych 
oddziałów dzisiaj jest sucho, pstrągi w Ko-
zibrodzie są tylko odległym wspomnieniem 
najstarszych mieszkańców, w miejscu dwóch 
ostatnich oddziałów prowadzono w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych xx wieku 
eksploatację piasku. Lotne piachy wpierw le-
śnicy skutecznie zalesili, później kopalnia pia-
sku surowiec wybrała, by znów leśnicy mogli 
sadzić drzewa.

v – na mapie rewiru Byczyna nie ostałaby się 
Pszczółna łąka.

 Wiele oddziałów straciłoby swe nazwy 
z powodu zniknięcia przyczyn ich nadania 
innych niż wcześniej wymienione. Przykłady:  
W rewirze Podłęże dziś nie byłoby także 

oddziału Przy sztolni i Hałdy, bo oba wy-
twory ludzkiej działalności ustąpić musiały 
w połowie wieku minionego odkrywkowym 
bądź płytkim kopalniom węgla. W rewirze 
Jeziorki nie zaistniałyby: Pod skałą i Zerwi-
ska, gdyż skały w tamtych miejscach zostały 
wyeksploatowane. Nie powstałyby oddziały 
Nad pastwiskiem i Torfiska. Dziś nikt nie tyl-
ko żadnych zwierząt nie wypasa, ale i nie wie 
gdzie były gminne pastwiska, Torfiska dawno 
poszły z dymem.
 W rewirze Dąbrowa straciłyby powody 
do istnienia: Kolejka, U Ślepej budki, Ko-
kryl i Przy sztolni. Kolejką nazwano niegdyś 
oddział, przez który prowadziły tory kolejki 
wąskotorowej z kopalń węgla Westenholtzów. 
Miejsce noszące kiedyś nazwę Przy sztolni – 
od lat pokrywa kilkumetrowa warstwa skały 
płonej z wyrobisk kopalni Komuna Paryska. 
Podobnie jak Kokryl, gdzie przed wiekiem 
były prawdopodobnie wychodnie pokładu 
węgla nazywającego się wówczas Kokeril.
 W rewirze Ciężkowice nie mogłyby uzyskać 
nazw oddziały: Złamane słupy, Piramida.
 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  
w 1918 roku ani złamane, ani całe słupy, ani 
też sypane stożki znaczące przez całe dziesię-
ciolecia przebieg granicy austriacko-rosyjskiej, 
nie miały prawa się ostać. Zresztą tereny obu 
oddziałów pochłonęła na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych xx wieku 
kopalnia piasku.
 Z omawianych tu map dowiedzieć się 
można, że naniesione na nich trzy stawy 
o wspólnej nazwie Belnik (mieszkańcom Ja-
worzna bardziej znane jako stawy na Tarce) 
nosiły niegdyś oddzielne nazwy: Bobrowiec, 
Na Brodzie, Dobijowski.
 Po palczasto rozgałęzionym ciągu jede-
nastu stawów w Szczakowej, leżących w po-
bliżu dzisiejszej ulicy Bukowskiej pozostały 
tylko nazwy na owych stuletnich mapach. 
Były to: Mateos, Sikora, Stara szkółka, Ga-
cie, Źródło, Fezój, Bania, Ściółsko, Grusza, 
Język i Ostatni.
 Muzeum Miasta Jaworzna jest w posiada-
niu jeszcze starszej mapy sporządzonej przez 
leśników, jednak ze względu na szczególny 
jej charakter (wycinek rejonu lasów Podłęża 
obejmujący mokradła) nie mogłem jej tu wy-
korzystać.
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źródła (mapy):

1. Herrschaft Jaworzno. Revier Podłęże.
 Bestandeskarte, 21 iii 1893, W. Skołyszewski.
2. Herschaft Jaworzno. Revier Jeziorki.
 Bestandeskarte, 9 xii 1895, A. Braune.
3. Herrschaft Jaworzno. Revier Dąbrowa.
 Bestandeskarte. 28 iii 1895, A. Braune.
4. Herrschaft Jaworzno. Revier Ciężkowice.
 Bestandeskarte, J. Kien.
5. Woj. Krakowskie i katowickie (wycinek), 
 skala 1:25000. Druk 1960 (dane 1955).
6. Jaworzno. Plan miasta. pgk Katowice, 1992.

Mapa rewiru Jeziorki. 
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna
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Po odzyskaniu w 1918 roku przez Pol-
skę niepodległości nastąpiła rozbudowa 
organów samorządowych. Poszerzający 

się zakres działań władz lokalnych sprawiał, 
że coraz większą wagę zaczęto przywiązywać 
do wyborów i funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego. Duże znaczenie miało również 
rozszerzenie prawa wyborczego do Rad Gmin-
nych przez przyznanie prawa wyborczego oso-
bom do tej pory ich nie posiadających.
 Podstawową jednostką podziału była tzw. 
gmina administracyjna. Władzę sprawowała 
Rada Gminna zwana w miastach Radą Miejską 
oraz Zwierzchność gminna. Rada była orga-
nem uchwalającym i nadzorującym, natomiast 
zwierzchność gminna organem zarządzającym 
i wykonawczym. Rada pochodziła w zasadzie 
z wyboru1. Radni wyłaniali spośród siebie 
Zwierzchność gminną złożoną z naczelni-
ka oraz członków zwierzchności nazywanych 
asesorami2. Jeden z nich otrzymywał tytuł 
zastępcy naczelnika. Zwierzchność gminna 
była odpowiedzialna przed radą gminną i re-
alizowała jej uchwały. Ustawy gminne wpro-
wadziły dla gmin wiejskich liczbę co najmniej 
8 radnych, uzależniając ostatecznie wielkość 
od liczby wyborców. Mandaty radnych trwały 
sześć lat3.
 Wyborcy wybierali Radę Gminną względ-
ną większością głosów. Każdy z wyborców 
głosował na tylu kandydatów na radnych i za-
stępców, ile było mandatów do obsadzenia. 
Wybranymi byli ci, którzy otrzymali kolejno 
największą ilość głosów.
 Prawo wyborcze gminne należało do tych, 
którzy spełniali przepisowy tzw. cenzus mająt-
kowy i wykształcenia. Oznaczało to, że uprzy-
wilejowane były osoby płacące wyższe podatki. 
Ludność nie posiadająca własności, wyższych 

dochodów lub określonego wykształcenia była 
pozbawiona prawa głosu. Wyborców dzie-
lono na trzy koła wyborcze. Przynależność 
do koła wyborczego zależała od wysokości 
płaconych podatków, zaczynając od najwyżej 
opodatkowanych schodząc ku niżej opodat-
kowanym. Osoby płacące pierwszą 1/3 część 
podatków bezpośrednich stanowiły pierwsze 
koło, ci którzy płacili drugą 1/3 część tworzy-
li drugie koło, ci którzy płacili ostatnią część 
podatków należeli do trzeciego koła wyborcze-
go. Do pierwszego koła bez względu na opłatę 
podatków zaliczano jeszcze obywateli hono-
rowych, duszpasterzy, rabinów, pracowników 
naukowych, adwokatów, notariuszy, wyższych 
urzędników publicznych, oficerów. Resztę in-
teligencji uprawnionej do wyboru zaliczano 
do ostatniego koła, o ile z tytułu podatku nie 
należała do wyższego. Każde koło, bez wzglę-
du na liczbę wyborców, wybierało taką samą 
liczbę radnych i zastępców 4.
 Zmianę w wyborach do samorządu wpro-
wadziła w 1918 roku Polska Komisja Likwida-
cyjna, która w dawnej Galicji przejęła władzę 
po zaborcy. Dokonała częściowej demokraty-
zacji samorządu. Rozszerzyła dotychczasowe 
prawo wyborcze do Rad Gminnych doda-
jąc czwarte koło wyborcze. Prawo wyborcze 
otrzymali w nim pełnoletni obywatele (bez 
różnicy płci), nie posiadający dotychczas pra-
wa wyborczego, a zamieszkujący w gminie 
co najmniej rok licząc przed dniem rozpisania 
wyborów. Miało ono liczyć tyle mandatów, 
co każde z dotychczasowych kół 5.
 Sprawność działania rady zależała od rze-
telności zasiadających w niej ludzi. Chociaż 
w czasie pierwszej wojny światowej wybory 
nie odbywały się, to w wielu przypadkach 
nie przeprowadzono ich po jej zakończeniu. 

Wybory gminne w Byczynie w roku 1925

Elżbieta Trojan

1. W gminach wiejskich wchodzili 
do niej bez wyboru obok wybranych 
radnych także ci członkowie gminy, 
którzy opłacali przynajmniej 1/6 po-
datków bezpośrednich przypisanych 
w gminie do opłaty; K. Kumaniecki, 
Ustrój władz samorządowych na zie-

miach Polski w zarysie, Warszawa – 
Kraków, brw, s. 17.

2. Asesorów było co najmniej dwóch, 
nie więcej jednak jak 1/3 ogółu rad-
nych; K. Kumaniecki, Ustrój…, s. 19.

3. Dla miast i miasteczek 24–36 
radnych, dla 30 większych miast 36 
radnych, K. Kumaniecki, Ustrój…, 
s. 18.

4. K. Kumaniecki, Ustrój władz sa-

morządowych na ziemiach polskich, 
Warszawa, s. 17.

5. A. Ajnenkiel, Administracja w Pol-

sce. Zarys historyczny, Warszawa 1977, 
s. 37–38.
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Czasami, tak jak w przypadku gminy Byczyna 
odwlekano je jeszcze o kilka lat.
 16 marca 1923 roku została przeprowadzona 
przez Radę Powiatową w Chrzanowie lustracja 
w gminie Byczyna. Wyniki kontroli wykazały 
złe zarządzanie i niewłaściwe prowadzenie ad-
ministracji. Naczelnikowi – Józefowi Stecowi 
udowodniono samowolne dysponowanie fun-
duszami gminy, niedbałe prowadzenie doku-
mentacji, zaniedbywanie obowiązków oraz na-
łogowe pijaństwo i zachowywanie się w Urzędzie 
gminnym ordynarnie 6. Zaraz po kontroli został 
złożony wniosek o zawieszenie wymienionego 
w urzędowaniu. Dodatkowo wniesiono za-
strzeżenie do pełnienia przezeń godności człon-
ka Zwierzchności gminnej na okres trzech lat.
 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie za-
wiesiło Józefa Steca w pełnieniu urzędowa-
nia na dotychczasowym stanowisku z dniem 
13 kwietnia 1923 roku. Akta sprawy zostały 
przekazane do rozpatrzenia do Urzędu Woje-
wódzkiego. Pełnienie obowiązków naczelnika 
gminy powierzono dotychczasowemu zastęp-
cy Józefowi Wilczkowi 7.
 Decyzja podjęta przez Starostwo została 
podtrzymana przez organ zwierzchni. Z dniem 
13 czerwca 1923 roku Józef Stec został odwoła-
ny z urzędu i uznany za niezdolnego do sprawo-
wania funkcji członka Zwierzchności Gminnej 
na trzy lata. Od owej decyzji wydanej za zgo-
dą Tymczasowego Wydziału Samorządowego 
we Lwowie, nie przysługiwało odwołanie. 

oto pełna lista zarzutów wykaza-
nych w czasie kontroli: 

naczelnik gminy józef stec:
– nie ściągnął do kasy gminnej kwoty w wysokości 10 Mp 

zaległej za rok 1921 oraz kwotę 38 850 Mp. zaległej 
za rok 1922 z pastwiska gminnego;

– nie wpisał do dochodów gminy objętych dziennikiem ka-
sowym dodatków do podatków bezpośrednich, pobranych 
do Kasy Skarbowej w styczniu 1921 roku w wysokości 
41 Mp 19 fen., w maju tegoż roku 5 532 Mp. 64 fen. 
oraz w listopadzie 1921 roku 173 Mp 48 fen;

– nie ulokował na rzecz zakładowego majątku gminnego 
kwoty 15 194 Mp 55 fen. uzyskanej ze sprzedaży grun-
tu gminnego, lecz obrócił ją na bieżące potrzeby gminy 
bez upoważnienia ze strony Wydziału Powiatowego;

–  prowadził dziennik kasowy niedbale, wykreślając lub prze- 
rabiając pozycje do tegoż już wpisane;

– wydał niejakiemu Dziubie paszport na konia skradzione-
go przez tegoż w Brodłach bez poprzedniego sprawdzenia 
skąd Dziuba konia tego bez paszportu nabył;

– oddaje się nałogowemu pijaństwu i zachowuje się w Urzę-
dzie gminnym ordynarnie będąc nietrzeźwym, przeco 
poniża godność Urzędu gminnego 8.

 Na posiedzeniu Rady Gminnej w Byczynie 
w dniu 27 maja 1923 roku w miejsce zastępcy 
naczelnika Józefa Wilczka, który został Naczel-
nikiem gminy wybrano byłego asesora Walen-
tego Palkę. Przeprowadzono również uzupeł-
nienie składu Zwierzchności gminnej. Rada 
wybrała spośród radnych dwóch asesorów: Jó-
zefa Czopika i Franciszka Czopika9.
 Zarówno mieszkańcy Byczyny, jak i Rada 
Gminna dążyli do przeprowadzenia pełnych 
nowych wyborów. Było to szczególnie ważne 
dla gminy, gdyż ostatnie takie wybory były 
przeprowadzone w 1908 roku10. Były one ko-
nieczne także z powodu braku pełnego składy 
rady. Kilku radnych i ich zastępców zmarło, 
a spośród nadal pełniących obowiązki wielu jest 
w wieku podeszłym, wobec czego stracili niektórzy 
słuch i nawet wzrok po części 11. Decyzja o prze-
prowadzeniu wyborów została podjęta na po-
siedzeniu Rady Gminnej w dniu 17 sierpnia 
1924 roku12. Rada orzekła, że swoje obowiązki 
będzie pełnić do stycznia 1925 roku, tj. do cza-
su odbycia nowych wyborów13.
 Spis uprawnionych do głosowania był wyłożo-
ny do publicznego przeglądu w dniach od 2 do 30 
stycznia 1925 roku. Mieszkańcy Byczyny zostali 
rozdzieleni do czterech kół wyborczych według 
wysokości opłacanych podatków na podstawie 
odpisu z księgi podatkowej Inspektoratu Skar-
bowego w Chrzanowie. Do spisu uprawnionych 
nie wpłynął żaden sprzeciw14. Dnia 24 stycznia 
podano szczegółowe terminy wyborów. 

głosowanie zaplanowano następująco:

Koło IV dnia 1 lutego 1925 od godz. 8.00 do 12.00;
Koło III dnia 1 lutego od godz. 14.00 do 18.00;
Koło II dnia 2 lutego od godz. 9.00 do 12.00;
Koło I dnia 2 lutego od godz. 15.00 do 16.00.

Łącznie wybranych miało zostać 24 radnych 
i 12 zastępców (w każdym z kół po 6 radnych 
i 3 zastępców). Wybory odbywały się w kance-
larii Urzędu Gminnego w Byczynie.

6. Archiwum Państwowe w Kra-
kowie, Starostwo Chrzanów II 94, 
s. 1347 (dalej: APKr, StCh II).

7. APKr, StCh II 94, s. 1345.

8. Tamże, StCh II 94, s. 1349.

9. Tamże, StCh II 94, s. 1345.

10. Tamże, StCh II 94, s. 1351.

11. Tamże, StCh II 94, s. 1351.

12. Tamże, StCh II 94, s. 1355.

13. Tamże, StCh II 94, s. 1355.

14. Tamże, StCh II 94, s. 1413.
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 Głosowanie odbyło się w wyznaczonych ter-
minach. Według listy uprawnionych do głoso-
wania w kole pierwszym było aż pięć osób, 
nie głosowała jedna. 

większością głosów na radnych zo-
stali wybrani:

 1. Leś Franciszek
 2. Dudek Józef
 3. Łątka Franciszek (kierownik szkoły)
 4. Chrząszcz Jakób
 5. Ganobis Ignacy
 6. Sidełko Ignacy

na zastępców:

 1. Kondoszek Wojciech (leśny)
 2. Kieradło Franciszek
 3. Szczepanik Franciszek15 

wybrani na radnych w drugim kole 
zostali:

 1. Dudek Jan
 2. Skuza Jan
 3. Wilczek Józef
 4. Ćwik Antoni
 5. Leś Jan
 6. Palka Wincenty

zastępcy:

 1. Przebindowski Józef
 2. Korlacki Jan (murarz)
 3. Leś Józef16

 W kole trzecim uprawnionych do głoso-
wania było 166 osób. Spośród nich głosowało 
kartkami 108 osób, a ustnie jedna. Nie przy-
stąpiło do głosowania 57 osób. 

większością głosów zostali wybrani 
na radnych:

 1. Krzystek Jan
 2. Rusek Paweł
 3. Koziarz Jan
 4. Kuśnierczyk Józef
 5. Wilk Franciszek (starszy)
 6. Ciołczyk Wojciech

na zastępców:

 1. Kondoszek Jan (nr domu 43)
 2. Czopik Walenty
 3. Pacwa Benon17

 W kole czwartym uprawnionych do głoso-
wania było aż 300 osób. Głosowało kartkami 
135. Nie głosowały 164 osoby. Unieważniono 
jeden głos.

większością głosów zostali wybrani 
na radnych:

 1. Kotyla Wojciech
 2. Kondoszek Jan (z łąk)
 3. Ćwik Michał
 4. Lasek Franciszek
 5. Dubiel Jan syn śp. Ignacego
 6. Odrzywołek Józef

na zastępców:

 1. Koziarz Franciszek (syn Józefa)
 2. Siemek Wojciech
 3. Wilk Walenty18

 Przeciw nieprawidłowościom przy przepro-
wadzeniu wyborów został wniesiony 6 lutego 
protest do Starostwa Powiatowego w Chrza-
nowie przez: Franciszka Czopika (nr domu 
940), Jana Czopika (nr domu 27), Franciszka 
Czopika (nr domu 85), Józefa Kuśnierczyka, 
Wojciecha Ciołczyka i Alfreda Plutę. Zarzu-
ty dotyczyły nieprawidłowego wpisania na li-
stę wyborczą w kole pierwszym Jana Czopi-
ka jako majstra piekarskiego, który takich 
kwalifikacji miał nie posiadać. Przed i wojną 

Pieczątka Urzędu Gminy 
w Byczynie i podpis naczelnika 
gminy Józefa Wilczka, rok 1924. 
Ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Krakowie, 
sygn. StCh II 94

15. Tamże, StCh II 94, s. 1429.

16. Tamże, StCh II 94, s. 1429.

17. Tamże, StCh II, s. 1429.

18. Tamże, StCh II 94, s. 1435.
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światową dostarczał chleb do kopalni Ma-
tylda w Kątach koło Chrzanowa. Sam pie-
karni w Byczynie nie prowadził, zastępował 
jedynie właściciela Romana Koziarza, który 
służył w wojsku. Faktycznym pracownikiem 
prowadzącym piekarnię miał być Jan Dubiel. 
Jan Czopik żadnych podatków nie płacił i nie 
powinien się znajdować na liście wyborczej. 
Po wyborze swoje miejsce w radzie miał rze-
komo odstąpić zięciowi Jakubowi Chrząsz-
czowi. W czasie głosowania w kole drugim 
doszło do ostrej wymiany zdań między Janem 
Skuzą i Józefem Przebindowskim na temat 
wyborów. Przebindowski oddał kartkę głosu-
jącą, którą Skuza przejrzał i wrzucił do urny. 
Jan Skuza był również oskarżony o agitowa-
nie w dniu wyborów przeciwko Przebindow-
skiemu. W trzecim kole Jan Czopik zwany 
Kula w korytarzu lokalu wyborczego prowa-
dził agitację i rozdawał kartki do głosowa-
nia. W czwartym kole Wojciech Kondoszek 
syn Józefa agitował przed korytarzem lokalu 
wyborczego, a przewodniczący Komisji Wy-
borczej Józef Wilczek widząc to nie zwrócił 
mu uwagi 19. Czyny te miały być naruszeniem 
czystości wyborów.
 O wniesionym proteście naczelnik gminy 
Byczyna dowiedział się dopiero 18 lutego, 
po przesłaniu przez Starostwo Powiatowe pi-
sma z poleceniem wyjaśnienia wniesionych 
zarzutów 20. W odpowiedzi Józef Wilczek wy-
jaśniał, że: Jan Czopik był wpisany na listę 
pierwszego koła, ponieważ według listy po-
datkowej z przemysłu piekarskiego opłacał 
podatek wysoki, w sumie 150 zł jako majster 
piekarski w piekarni gminnej w Byczynie 
pod nr 2. Jan Dubiel i będący w wojsku Ro-
man Koziarz byli czeladnikami piekarski-
mi. Piekarnię od gminy dzierżawił Roman 
Koziarz. Jan Czopik nie został wybrany na 
członka rady, ponieważ nie otrzymał ani jed-
nego głosu. Natomiast Jakub Chrząszcz zo-
stał wybrany do rady gminnej dlatego, że gło-
sujący członkowie z koła pierwszego oddali 
na niego głosy. Głosujący w kole drugim Jó-
zef Przebindowski przyszedł głosować jako 
ostatni, oddał swą kartkę przewodniczącemu 
komisji wyborczej Józefowi Wilczkowi, który 
otwarł urnę i kartkę wrzucił przy obecności 
całej komisji. Przebindowski zażądał zwro-
tu owej kartki z obawy, że głosował ostatni 

i komisja będzie wiedziała, na kogo głosował. 
To żądanie nie zostało uznane przez komisję. 
Przewodniczący w obecności Przebindowskie-
go polecił członkowi komisji Janowi Krzyst-
kowi zamieszać kartki głosujących. Takie zała-
twienie sprawy zadowoliło Przebindowskiego. 
Agitacja Jana Skuzy przeciwko Przebindow-
skiemu była niemożliwa z powodu pracy Sku-
zy w Komisji Wyborczej. Natomiast w czasie 
głosowania w kole trzecim i czwartym Komisja 
Wyborcza nie zauważyła nikogo, kto prowa-
dziłby agitację przed lokalem wyborczym 21. 
 Protest został odrzucony przez Urząd Wo-
jewódzki 14 marca, ponieważ wniesiono 
go wbrew przepisom ordynacji wyborczej gmin-
nej z pominięciem naczelnika gminy Byczyna, 
który wskutek tego otrzymał protest po upły-
wie przewidzianego ośmiodniowego terminu. 
Od tej decyzji nie przysługiwało odwołanie22.
 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
Gminnej odbyło się 26 kwietnia 1925 roku23. 
Zebraniu przewodniczył najstarszy wiekiem 
radny Walenty Palka. 

skład rady przedstawiał się nastę-
pująco:

 1. Łątka Franciszek
 2. Dudek Józef
 3. Leś Franciszek
 4. Sidełko Ignacy
 5. Ganobis Ignacy
 6. Chrząszcz Jakób
 7. Dudek Jan
 8. Skuza Jan
 9. Leś Jan
 10. Wilczek Józef
 11. Ćwik Antoni
 12. Palka Walenty
 13. Korzystek Jan
 14. Ciołczyk Wojciech
 15. Kuśnierczyk Wojciech
 16. Koziarz Jan
 17. Rusek Paweł
 18. Wilk Franciszek
 19. Ćwik Michał
 20. Kondoszek Jan
 21. Lasek Franciszek
 22. Kotyla Wojciech
 23. Jan Dubiel
 24. Odrzywołek Józef 24 

19. Tamże, StCh II 94, s. 1419.

20. Tamże, StCh II 94, s. 1423.

21. Tamże, StCh II 94, s. 1423.

22. Tamże, StCh II 94, s. 1412.

23. Tamże, StCh II 94, s. 1471.

24. Tamże, StCh II 94, s. 1445.
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 W przeprowadzonych wyborach na Na-
czelnika gminy głosy padły na następujących 
kandydatów: Kuśnierczyk Józef – 11 głosów, 
Skuza Jan – 11 głosów, Dudek Józef – 2 głosy. 
Wobec nie rozstrzygającej ilości głosów, wybo-
ry powtórzono. Skuza Jan otrzymał 14 głosów, 
Kuśnierczyk Józef 10 głosów. Naczelnikiem 
został zatem wybrany Jan Skuza 25.
 Po wyborze Naczelnika gminy przystąpio-
no do wyboru pierwszego asesora. Został nim 
Józef Wilczek. (Kandydowali jeszcze: Józef 
Dudek i Franciszek Leś). Drugim asesorem 

został wybrany Jan Krzystek. (Kandydowali 
jeszcze: Ignacy Sidełko, Dudek Józef, Fran-
ciszek Leś, Jan Dudek). Na trzeciego asesora 
wybrano Jana Dudka. (Kandydowali jeszcze: 
Ignacy Sidełko, Jan Dudek, Józef Dudek, Jan 
Leś, Franciszek Leś, Walenty Palka, Michał 
Ćwik). Zastępcę naczelnika gminy wybrano 
spośród już wybranych trzech asesorów. Zo-
stał nim Józef Wilczek26.
 Odnośnie przeprowadzonych wyborów do 
Zwierzchności gminnej żaden sprzeciw się 
nie pojawił.

Kiedy w 1963 roku przyszedł do ja-
worznickiej parafii p.w. św. Wojcie-
cha i św. Katarzyny miał już za sobą 

dziewiętnaście lat pasterzowania i imponujący 
wykaz zajmowanych stanowisk kościelnych. 
Jaworzno było jego ostatnią placówką. Po-
święcił jej dwadzieścia jeden lat swojego życia. 
Tutaj pracował, zmagał się ze swoją chorobą 
i tutaj został pochowany. 
 Ksiądz dr Stefan Władysław Kowalczyk 
urodził się 1 września 1921 roku w Wielicz-
ce. Był synem Zygmunta i Marii z domu 
Szkulmowskiej. Na dzień dzisiejszy nie ma in-
formacji o jego dzieciństwie i latach mło-
dzieńczych przypadających na trudny okres 
ii wojny światowej. Prawdopodobnie u schył-
ku lat trzydziestych ubiegłego wieku wstąpił 
do wyższego seminarium. Potwierdzeniem 
jest przyjęcie święceń kapłańskich 2 kwietnia 
1944 roku. Jego pierwszą parafią był Poronin, 
gdzie pracował jako wikary do 1949 roku. 
Następne czternaście lat spędził w Krakowie. 
Najpierw rok w parafii p.w. Matki Bożej Zwy-
cięskiej w Borku Fałęckim, później dziesięć lat 
w parafii p.w. św. Józefa w Podgórzu. W latach 

1954–1963 pełnił funkcję sędziego Sądu Me-
tropolitalnego. Dodatkowo od września 1960 
roku był wicerektorem Arcybiskupiego Semi-
narium Duchownego. W 1963 roku na krót-
ko wikarował w Żywcu, aby 1 sierpnia roz-
począć pracę w Jaworznie, początkowo jako 
wikary, później proboszcz parafii p.w. świę-
tych Wojciecha i Katarzyny, a następnie dzie-
kan jaworznickiego dekanatu. W 1966 roku 
ks. Kowalczyk otrzymał tytuł kanonika Expo-
sitorii Canoncalis (ec) oraz przywilej Rochet-
to et Mantoletto (rm)1. 
 Tak pokrótce przedstawia się kwestio-
nariusz osobowy ks. Stefana Kowalczyka. 
Nas jednak najbardziej interesuje wątek ja-
worznicki jego życia, który jest tematem tego 
artykułu. Na podstawie zgromadzonego ma-
teriału, tj. dokumentów oraz wspomnień księ-
ży i parafian przedstawię pokrótce sylwetkę 
ks. dra Stefana Kowalczyka.
 W 1963 roku parafia świętych Wojciecha 
i Katarzyny obejmowała dość rozległy teren. 
W jej skład poza centrum miasta wchodziły 
obszary dzisiejszych parafii w Podłężu, po czę-
ściw Osiedlu Stałym, Borach, Starej Hucie 

Ksiądz dr Stefan Kowalczyk, proboszcz 
parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w Jaworznie w latach 1963–1979

Barbara Stanek

1. Odznaczenie kościelne Expositorii 
Canoncalis (ec) nadawane jest księ-
żom za szczególne zasługi w pracy 
duszpasterskiej, np. za sumienność, 
gorliwość, zapał w pracy kateche-
tycznej oraz wyjątkową troskę o do-
bro duchowe parafian. Natomiast 
przywilej Rochetto et Mantoletto 
(rm) upoważnia do noszenia rokiety, 
czyli rodzaju komży o wąskich ręka-
wach, podbitej kolorowym (najczę-
ściej czerwonym) materiałem oraz 
mantoletu, czyli płaszcza koloru fio-
letowego. Te elementy stroju wska-
zują na wyjątkową godność osoby, 
która je nosi.

25. Tamże, StCh II 94, s. 1471,  
s. 1437, s. 1449.

26. Tamże, StCh II 94, s. 1471.
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i Niedzieliskach, gdzie od 1958 roku funkcjo-
nowało już duszpasterstwo p.w. świętego Jana 
Kantego2. Uchodziła za dużą i zarazem trudną 
placówkę, ponieważ przeważającą część para-
fian stanowili bowiem ludzie napływowi z wie-
lu zakątków Polski. Dynamicznie rozwijający 
się przemysł przyciągał do Jaworzna coraz 
to nowe rzesze poszukujących pracy. Niebaga-
telnym do rozwiązania problemem była spra-
wa budowy kościoła. Stary kościół postawiony 
jeszcze w 1833r., w czasach Rzeczpospolitej 
Krakowskiej nie tylko, że był już niewystar-
czający, aby pomieścić wciąż wzrastającą liczbę 
wiernych, ale dodatkowo stwarzał zagrożenie 
ze względu na zaistniałe szkody górnicze. Poja-
wił się więc problem rozbiórki starej świątyni 
i rozbudowy części wzniesionej jeszcze przed 
wojną, za czasów ks. Franciszka Sitko. Jak wia-
domo ówczesne władze administracyjne nie 
sprzyjały takim inicjatywom. Władze kościel-
ne od niemal dwudziestu lat bezskutecznie sta-
rały się o pozwolenie na dokończenie budowy 

świątyni. Tego typu problemom musiał spro-
stać ksiądz przejmujący kierownictwo parafii 
po zmarłym proboszczu Stanisławie Bajerze.
 Stawił im czoła ks. dr Stefan Kowalczyk, 
który w sierpniu 1963 roku otrzymał, pod-
pisaną przez biskupa krakowskiego Karo-
la Wojtyłę aplikatę do Jaworzna. W parafii 
św. Wojciecha i św. Katarzyny miał pełnić 
jako wikary funkcję administratora placówki 
w zastępstwie zmarłego poprzednika. Jak wy-
nika z dokumentów, pobyt w Jaworznie miał 
być tymczasowy. Po roku pełnienia powierzo-
nych obowiązków ks. Kowalczyk decyzją arcy-
biskupa miał zostać oddelegowany z Jaworzna 
na wyższe stanowisko. Nominacja nie doszła 
jednak do skutku. Prawdopodobnie decy-
dującą rolę w takim obrocie sprawy odegrali 
parafianie. Świadczy to o niezwykłości osoby 
ks. Kowalczyka, który po roku pracy w para-
fii potrafił zjednać sobie jaworznian do tego 
stopnia, iż słali do Kurii krakowskiej (kon-
kretnie do ks. arcybiskupa Karola Wojtyły) 
prośby o zmianę decyzji w sprawie ks. Kowal-
czyka. Tym sposobem ks. Kowalczyk pozostał 
na placówce w Jaworznie i już wkrótce został 
jej pełnoprawnym zarządcą. Decyzją księdza 
arcybiskupa Karola Wojtyły z dnia 8 wrze-
śnia 1965 roku, dotychczasowy administra-
tor ks. Stefan Kowalczyk został proboszczem 
parafii p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny.  
Miesiąc później, 8 października odbyła się uro-
czysta instalacja nowego proboszcza3.
 Nowy proboszcz uchodził za dobrego i zara-
zem mądrego zarządcę parafii. Jak wspomina-
ją wierni, był człowiekiem życzliwym i otwar-
tym na kontakty z ludźmi, dla każdego miał 
uśmiech i dobre słowo 4. Doceniali jego stara-
nia o nowy kościół. Podziwiali jego rozwagę, 
spokój i cierpliwość, a nade wszystko upór, 
z jakim podjął się wielkiego przedsięwzięcia 
rozbudowy kościoła. Był człowiekiem modli-
twy, trudne sprawy rozwiązywał z różańcem 
w ręku, zawierzając je Maryi. Miał również 
szczególne nabożeństwo do św. Józefa. 
 Jego zaangażowanie i modlitwa przynosiły 
owoce. Szczególnie były one widoczne w roz-
wiązywaniu problemów związanych z budową 
kościoła. Mimo piętrzących się trudności, po-
cząwszy od 1966 roku sprawy zaczęły toczyć 
się dość dynamicznie. W marcu Miejska Rada 
Narodowa wydała pozwolenie na rozbiórkę 

2. Katalog kościołów i duchowień-
stwa archidiecezji krakowskiej, Kra-
ków 1983, ss. 242–243

3. ap Jaworzno, Księga ogłoszeń pa-
rafialnych, rok 1965

4. Z listu parafian do ks. kardynała 
Karola Wojtyły z dn. 14.10.1967r.

Ksiądz proboszcz Stefan 
Kowalczyk, Jaworzno 1968r.
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna



grudzień

2009 · 12

39 

Ksiądz proboszcz Stefan 
Kowalczyk, Jaworzno 1978r.
Zbiory Muzeum Miasta Jaworzna

starego, dziewiętnastowiecznego budynku 
kościelnego, 12 kwietnia rozpoczęto prace 
w tym zakresie. Do końca roku uprzątnię-
to gruz i oczyszczono plac budowy. W ciągu 
następnego roku przygotowano dokumen-
tację budowy, opracowano plany kościoła 
dostosowane do istniejących warunków. Na-
leży tutaj wspomnieć, iż owe projekty były 
nie lada wyzwaniem ze względu na szczupłość 
terenu i istniejącą już przedwojenną część, 
do której trudno było zaprojektować nową 

i jednocześnie nowoczesną część. W grudniu 
1967 roku dokumenty złożono do zatwierdze-
nia przez Wojewódzką Komisję Urbanistyki 
i Architektury w Krakowie. Powyższe przed-
sięwzięcia finansowano z comiesięcznych skła-
dek wiernych, które od wielu lat przeznaczano 
na ten właśnie cel. Niestety nadal nie było po-
zwolenia na dokończenie budowy, co bardzo 
niepokoiło proboszcza. 
 Ogrom pracy w jaworznickiej parafii był 
bardzo uciążliwy. Oprócz kłopotów z budową, 
problemy dotyczyły także prowadzenia przy-
kościelnego gospodarstwa oraz zawiadywa-
nia dużym zespołem księży. Doskwierał brak  

odpowiednich warunków do prowadzenia pra-
cy duszpasterskiej wśród wielotysięcznej rzeszy 
parafian. W 1967 roku rozniosła się pogłoska 
jakoby ks. proboszcz starał się o przeniesienie 
na inną placówkę. Zaniepokojeni parafianie 
wysłali w tej sprawie do księdza kardynała Ka-
rola Wojtyły list datowany na 14 października 
1967 roku, w którym zwracali się z prośbą 
o pomoc. Jaworznianie chcieli, aby proboszcz 
pozostał w parafii, jednocześnie postanowi-
li wspomóc go poprzez ofiarowanie w każdy 

pierwszy czwartek miesiąca Mszy Świętej w jego 
intencji. Zabiegi parafian po raz kolejny przy-
niosły oczekiwany skutek. 
 Tymczasem na odpowiedź z wkuia w spra-
wie budowy kościoła trzeba było czekać cały 
rok. W grudniu 1968 roku proboszcz otrzy-
mał pismo, w którym Komisja z drobny-
mi uwagami pozytywnie ustosunkowała 
się do złożonych projektów. Natomiast pół 
roku wcześniej, w lipcu po dwudziestu trzech 
latach starań uzyskano pozwolenie na do-
kończenie budowy kościoła, które otworzyło 
drogę do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką 
skalę prac. 
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 Już w styczniu 1969 roku w kaplicy św. Jó-
zefa zaprezentowano projekt nowego kościoła. 
Przygotowane zostały także specjalne deklara-
cje, aby każda rodzina mogła się wypowiedzieć, 
jaką kwotę miesięcznie mogłaby ofiarować 
na budowę kościoła. Mające powstać dzieło 
zyskało olbrzymią aprobatę wśród wiernych. 
Budowla ta była bowiem tak pomyślaną, 
aby mogła zaspokoić wszystkie potrzeby ów-
czesnej, jakże licznej wspólnoty parafialnej.  
Ten, kto bliżej zapoznał się z projektem, 
był urzeczony jej kompleksowością i wielo-
funkcyjnością. Nowa budowla miała posiadać 
dwie świątynie (tzw. górny i dolny kościół), 
wiele ołtarzy i kaplic sprzyjających kontempla-
cji i zadumie. Ponadto zaplanowano wiele sa-
lek katechetycznych, salę projekcyjną, biblio-
tekę, a także salę do pracy z młodzieżą oraz 
zaplecze do organizowania różnego rodzaju 
spotkań. W maju zatwierdzone zostały plany 
wstępne, natomiast w przygotowaniu były 
jeszcze plany robocze. 
 Po niespełna dziesięciu latach ukończono 
pierwszy etap budowy kościoła, który zwień-
czono poświęceniem kaplicy p.w. bł. Mak-
symiliana Marii Kolbego i Męczenników 
Polskich (tzw. dolny kościół). Uroczystość 
ta odbyła się dnia 26 listopada 1978 roku.
 Praca w jaworznickiej parafii okazała się du-
żym obciążeniem. W 1977 roku ks. Kowal-
czyk zasłabł w domu na plebani, po czym 

niezwłocznie został przewieziony do szpitala, 
gdzie przebywał wiele dni. Na skutek wylewu 
został częściowo sparaliżowany. Mimo swojej 
choroby nie przerwał pracy duszpasterskiej, 
choć nie mógł się jej już w pełni poświę-
cić. Znosił to wszystko z godnością. Mówił: 
Kazał Bóg pracować to pracowałem, kazał cier-
pieć to cierpię – może się to komuś przyda5.
 W 1979 roku ks. dr Stefan Kowalczyk został 
zwolniony z obowiązków kierowania parafią, 
które przejął przybyły do Jaworzna ks. Julian 
Bajer. Pozostał jednak w parafii jako rezy-
dent. Przez kolejne pięć lat zmagał się ze swoją 
chorobą. Zmarł 24 lipca 1984 roku podczas 
pobytu u swego przyjaciela w Rabce. Został 
pochowany w Jaworznie na cmentarzu pech-
nickim. W sierpniu 1984 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł ii w liście do ks. Kardynała Fran-
ciszka Macharskiego napisał:
 …Dowiedziałem się o śmierci śp. Ks. Stefana 
Kowalczyka i Ks. Władysława Orzechowskiego. 
Za czasów mego pobytu na Stolicy Arcybiskupiej 
w Krakowie łączyły mnie ze zmarłymi Kapła-
nami dość bliskie stosunki, zwłaszcza, że pełnili 
Oni w tym czasie funkcje dziekanów w Dekana-
cie Jaworzno i Krzeszowice.
Na ręce Księdza Kardynała pragnę wyrazić moje 
serdeczne wyrazy łączności w modlitwie o szczę-
śliwość wieczną dla Ich dusz, a dla Rodzin i Pa-
rafii serdeczne słowa pociechy i błogosławieństwo 
apostolskie.

5. Z pożegnania ks. prałata przez 
górników w dniu pogrzebu, 28 lipca 
1984
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