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POCZĄTKI  JAWORZNA 
W  ŚREDNIOWIECZNYCH

PRZEKAZACH  ŹRÓDŁOWYCH

Teren miasta Jaworzna jest słabo rozpoznany pod 
względem archeologicznym. Pierwsze badania podjęte 
były w latach 1874-1876, przez badaczy: Bernadzikiewicza 
i  Kirkora. Badania te nie doprowadziły do odkrycia 
materiału archeologicznego na terenie Jaworzna. Następne 
poszukiwania podjęto dopiero w 1964 roku, i prowadzone były 
pod kierunkiem M. Gedla i B. Gintera. Badania archeologiczne 
dotyczyły terenu powiatu chrzanowskiego, gdzie w części 
południowej odkryto pewne materiały zabytkowe. Na terenie 
samego miasta Jaworzna nie znaleziono odpowiedniego 
materiału archeologicznego mówiącego o  dawnym osad-
nictwie. Odnaleziono tylko drobny materiał archeologiczny 
w postaci wiórów krzemiennych na polu Bronisława Nowaka. 
W okolicy Szczakowej znaleziono groty do strzał i wiór 
krzemiennych. Nie znaleziono natomiast wyraźnych śladów 
osadnictwa1. Istnieje na naszym terenie wzgórze zwane 
Grodzisko (pomiędzy dawnymi wsiami Byczyna i Jaworzno). 
Prawdopodobnie pochodzi z wczesnego średniowiecza        
(XI - XII wiek). Grodzisko otaczały dwa koncentryczne wały             
w odległości 10 metrów od siebie oraz zamykający je majdan. 
Nie ustalono jednak chronologii, ponieważ nie odnaleziono 
na powierzchni materiału zabytkowego niezbędnego do 
ustalenia metryki Grodziska2.

W świetle przeprowadzonych dotychczas badań 
archeologicznych wynika, że na terenie naszego miasta 
nie odnaleziono śladów stałego osadnictwa, co najmniej do 
epoki wczesnego średniowiecza. Taki stan rzeczy znajduje 
potwierdzenie w historiografi i, która mówi o stosunkowo 
późnym osadnictwie, na terenach północno-zachodniej 
Małopolski. W opinii znawców przedmiotu „…we wczesnym 
średniowieczu zachodnia część powiatu krakowskiego 
odznaczała się rzadkim zaludnieniem obejmującym 
niewielkie skupiska stanowisk lub znaleziska rozrzucone. 
Dalej na zachód w powiecie chrzanowskim występuje dalsze 
rozrzedzenie stanowisk z interesującego nas okresu. Wobec 
tego na zachód od regionu krakowskiego rozciągał się teren 
słabo zaludniony. Najprawdopodobniej stanowił pierwotny 
obszar międzyplemienny rozdzielający siedziby Wiślan              
i Opolan”3.

O ile archeologia przekazała nam niewiele informacji 
na temat zasiedlenia terenów naszego miasta, to zabytki 
piśmiennicze dotyczące Jaworzna są stosunkowo liczne. 
Posiadamy kilka dokumentów z pierwszej połowy XIII wieku, 
które wymieniają Jaworzno. Pierwsze wzmianki o Jaworznie 
znajdujemy w następujących dokumentach:

1. Przywilej Wisława z Kościelca biskupa 
krakowskiego z 1238 roku4.

Dokument został wydany z okazji ufundowania 
kościoła w klasztorze benedyktynek w Staniątkach. Swoim 
autorytetem Wisław z Kościelca potwierdza nadanie braci 
Gryfi tów: Andrzeja biskupa płockiego, Jana kasztelana 
Rudy oraz Klemensa kasztelana krakowskiego. Dla nas 
interesującym fragmentem tekstu są słowa „…komes 
Klemens fundator klasztoru w  Staniątkach z naszym 

błogosławieństwem i na chwałę Najświętszej Marii Panny 
ustanowił, że wszystkie swoje dobra dziedziczne przeznacza 
dla zakonu w Staniątkach i ofi arował je dla tego klasztoru 
na wieki, a nazwy ich są: Niemodlin cały, Czeladź wieś                     
z bobrami i karczmą, Smolice, Zagórze, Rozkochowice, Kąty, 
Libiąż, Witów, Lipowiec, Babice, Rozkochów, Luszowice, 
Długoszyn, Ciężkowice, Jaworzno, Podłęże, Łęszkowice, 
Przemęczany, Ostrów, Kargów, Szyce i Płachów”5. Dokument 
ten został podrobiony, ale merytoryczna zawartość nie została 
podważona. Informacje o nadaniach poszczególnych wsi 
znawcy przedmiotu uznali za prawdziwe. Potwierdzeniem 
ważności tego aktu jest jego transumpt z 1334 roku 
dokonany w kancelarii króla Kazimierza Wielkiego, który go 
uwiarygodnił. 

2. Przywilej Konrada Mazowieckiego z 1242 roku6.
 Konrad Mazowiecki jako książę Krakowa, Łęczy-
cy,   Kujaw i Mazowsza potwierdza zamianę, jakiej dokonują:      
biskup krakowski Prandota i zakon benedyktynek w Staniąt-
kach.  Zamiana  dokonana  jest  w  obecności braci Gryfi tów: 
Andrzeja biskupa płockiego, Jana kasztelana Rudy oraz 
Wierzbięty prepozyta klasztoru w Staniątkach. Otóż bracia 
Gryfi ci potwierdzają, że „…komes Klemens kasztelan kra-
kowski klasztorowi staniąteckiemu zostawił który kiedyś ufun-
dował a nazwy ich są następujące: Lipowa, Zagórze, Rozko-
chów, Luszowice, Długoszyn, Ciężkowice, Jaworzna poło-
wę z wszystkimi pożytkami, młynami i ołowiem za wyjątkiem      
ludzi  te wsie zamieszkujących,  których wszystkich komes 
Klemens przed śmiercią wyzwolił…”. W zamian za wspomnia-
ne  wsie  biskup  krakowski  oddawał   klasztorowi  w Sta-
niątkach  dziesięciny nad Mozgawą oraz Lędziny z kościo-
łem    św.  Klemensa  ze  wszystkimi dziesięcinami do tego ko-
ścioła należącymi7. Dokument został uznany za autentyczny, 
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jakkolwiek budził pewne zastrzeżenia pod względem formal-
nym8. Uzyskał transumpt w kancelarii króla Kazimierza Jagie-
lończyka w 1464 roku. 

3. Przywileje staniąteckie z 4 sierpnia 1243 roku9. 
Są to trzy dokumenty opatrzone datą 4 sierpnia              

1243 rok. Treścią wszystkich są nadania Konrada Mazowiec-
kiego dla klasztoru staniąteckiego, ale z pewnymi różnicami. 
Niemożliwym jest, aby wszystkie dokumenty były  autentycz-
ne, ponieważ trudno przypuszczać, aby w jednym dniu dla 
jednego nadawcy wydano aż trzy przywileje. Dokumenty były 
przedmiotem szczegółowych badań oraz obiektem polemiki 
naukowej10. Badacze zgodzili się, że dokumenty są podrobio-
ne, ale ich treść jest wiarygodna i oparta na nieznanym orygi-
nalnym przywileju. Jeśli chodzi o wieś Jaworzno interesujący 
nas fragment brzmi „…Birków, który był biskup krakowski za-
mienił z komesem Klemensem za wieś Jaworzno, którą w ten 
sposób biskup krakowski posiada…”11. W dwóch pozostałych 
dokumentach nie wymienia się już wsi Jaworzno. 

4. Bulla papieża Innocentego IV z dnia 17 kwietnia 
1253 roku12.

W tym dokumencie papież Innocenty IV bierze pod 
swoją opiekę wszystkie posiadłości i przywileje zakonu           
w Staniątkach. Było wtedy w zwyczaju sporządzanie takich 
papieskich poręczeń dla bezpieczeństwa darowizn na rzecz 
kościelnych instytucji. Wynikało to z niepewności wobec 
częstych zmian książąt panujących w okresie rozbicia 
dzielnicowego. Obowiązywało też prawo zwyczajowe, 
według, którego każdy męski krewny mógł zakwestionować 
darowiznę swego krewnego udzieloną bez jego zgody13. Bulla 
papieska chroniła przed ewentualnymi roszczeniami wobec 
kościelnych posiadłości uzyskanych drogą darowizn zarówno 
od książąt jak również osób prywatnych. W tym właśnie celu 
klasztor staniątecki uzyskał w 1253 roku wspomnianą bullę, 
która stanowi potwierdzenie aktualnego stanu posiadania. 
W bulli tej nie wymienia się wsi Jaworzno, a to stanowi 
potwierdzenie, że zamiana z biskupem krakowskim doszła 
faktycznie do skutku i Jaworzno przestało być własnością 
wspomnianego klasztoru14.

Pierwsza połowa XIII wieku to apogeum rozbicia 
dzielnicowego, walk wewnętrznych o tron księstwa 
krakowskiego. Jaka była przynależność jaworznickiej okolicy, 
który z książąt dzielnicowych posiadał ją w tym czasie? 
Nie mamy bezpośrednich dowodów na tę okoliczność, ale 
możemy wyciągnąć wnioski z przekazów pośrednich. 

W polskiej mediewistyce znany jest fakt powiększenia 
księstwa opolskiego kosztem dzielnicy krakowskiej. Miało to 
miejsce w 1177 roku, kiedy książę Kazimierz Sprawiedliwy 
przydzielił Mieszkowi Plątonogiemu księciu opolskiemu część 
ziemi krakowskiej nazwanej ziemią bytomską i oświęcimską 
wraz z należącymi do nich okolicami15. Informacje źródłowe 
na ten temat są lakoniczne i nie określają bliżej wspomnianej 
darowizny. Szczegółowe badania na ten temat podjął 
Stanisław Arnold, który ustalił granicę powiększonego 
księstwa opolskiego. Jego zdaniem zachodnia granica 
księstwa krakowskiego biegła na wschód od wsi Rozkochów  
i Zagórze, dalej na północ lasami na linii Będzin, Chrzanów po 
Sławków i Olkusz. Przy tak określonej granicy „…Chrzanów 
i prawdopodobnie wsie leżące w granicy kasztelani 
chrzanowskiej należały do księstwa opolskiego”16. 

Prace poświęcone dziejom kasztelani chrzanowskiej 
potwierdzają jej przynależność do księstwa opolskiego17. 
Kasztelania chrzanowska istniała stosunkowo krótko. 
Informacje źródłowe mieszczą się w przedziale lat 1243 -
1287, a Jaworzno zapewne znajdowało się w jej granicach. 

Utworzenie jej wynikło z chęci stworzenia punktu obrony 
w pobliżu przeprawy przez dolną Przemszę i Wisłę, 
konkurencyjnego dla śląskiego grodu w Oświęcimiu18.

Następna zmiana granic między dzielnicą krakowską, 
a opolską nastąpiła w 1274 roku. Książę krakowski Bolesław 
Wstydliwy podjął wtedy wyprawę zbrojną na Śląsk i cytując 
za Długoszem „…Bolesław Wstydliwy mszcząc się na 
księciu  opolskim  za  wymierzony  zamach  na  jego  stolicę 
i rządy wkracza z wielkim wojskiem i wszystek kraj grabieżą 
pustoszy…”19.

W wyniku walk Bolesław Wstydliwy przyłączył do 
swej dzielnicy część darowizny z 1178 roku. W ten sposób 
ziemia chrzanowska, a z nią jaworznicka okolica wróciła do 
ziemi krakowskiej. Granica na naszym odcinku biegła linią  
rzeki  Przemszy20.  Zatem  udowodnioną  rzeczą  jest,  że                       
w latach 1177-1274 ziemia jaworznicka należała do księstwa 
opolskiego i z tego tytułu książę opolski mógł dokonywać 
nadań ziemi w naszym rejonie. W dokumencie z 1228 roku 
Klemens   Magnus  Gryfi ta  występuje  jako  palatyn  grodu   
w Opolu, do niego należał też zarząd pałacem oraz fi nansami 
Kazimierza Opolskiego. Przedmiotem zaś wspomnianego 
dokumentu jest fakt, że Klemens Magnus Gryfi ta wyłożył 
sumę  500  grzywien  na  budowę  murów  obronnych Opola.
W zamian otrzymał od księcia opolskiego wielkie nadania 
ziemi21. Z dokumentu tego wynika, że Klemens odgrywał 
ważną rolę na opolskim dworze, zatem otrzymanie 
wsi Jaworzno z rąk księcia opolskiego jest możliwym 
wyjaśnieniem sprawy.

Pierwszy właściciel Jaworzna Klemens Gryfi ta 
był znaną postacią w życiu politycznym XIII wieku. 
Pochodził ze znanej rodziny Gryfi tów. Urząd kasztelana 
i wojewody krakowskiego przechodził w tym rodzie z ojca 
na syna. Gniazdem rodziny była Brzeźnica (później zwana 
Jędrzejowem), ale Gryfi ci żyli i działali w innych księstwach. 
Znana jest śląska oraz płocka linia Gryfi tów. Nasz Klemens 
Gryfi ta nazwany później Magnusem (to znaczy starszym) 
pochodził z płockiej linii. Jego ojciec Klemens wymieniony jest 
w źródłach jako kasztelan Płocka w 1222 i 1223 roku22.

W 1225 roku Długosz w swej kronice odnotował kom-
promitację tego rodu29. W tym czasie Mazowsze było nęka-
ne łupieskimi napadami pogańskich plemion Prusów. Konrad 
Mazowiecki   ściągnął  dla obrony  granic  swego  księstwa   
Zakon Krzyżacki, ale przedtem organizował tak zwane stróże, 
złożone z polskich rycerzy.  W  czasie  jednej  z takich stróż 
rycerz Jan Gryfi ta uciekł z pola walki z oddziałem.  Okrył się  
w ten sposób wielką hańbą, ale wywołało to również politycz-
ne konsekwencje w postaci usunięcia ze stanowisk dworskich 
wszystkich przedstawicieli tej rodziny. Dotyczyło to głównie 
dworu  krakowskiego  i  płockiego,  księstw  Leszka  Białego    
i Konrada Mazowieckiego. Starsze pokolenie Gryfi tów opuści-
ło polityczną arenę, a młodsze musiało szukać swej szansy. 

Zapewne dlatego Klemens Magnus Gryfi ta karierę 
polityczną rozpoczął na dworze opolskim. Zadecydowała o tym 
wroga postawa książąt śląskich wobec księcia krakowskiego 
i kujawskiego. Duże znaczenie miał fakt, że na Śląsku 
żyła i dobrze prosperowała śląska linia Gryfi tów. Synowie 
kasztelana płockiego z dworu Konrada Mazowieckiego udali 
się na dwór opolski do księcia Kazimierza Opolskiego i pełnili 
tam odpowiedzialne stanowiska. Było, zatem czterech braci 
Gryfi tów: Jan zwany Janko, był kasztelanem grodów: Rudy, 
Toszka i Cieszyna; Wierzbięta odznaczał się działalnością 
budowlaną, nadzorował budowę zamku książęcego oraz 
murów obronnych Opola; trzeci z braci Andrzej poświęcił się 
służbie kościelnej, następnie został biskupem płockim (czyli 
mazowieckim). Świetną karierę świecką zrobił czwarty z braci 
Klemens, który otrzymał przydomek Magnus.

Rozpoczął jak już wspomniano karierę polityczną 

4



na dworze księcia opolskiego Kazimierza, który dobrze go 
za służbę uposażył. Jeszcze w 1234 roku odnotowany jest 
jako kasztelan śląskiego grodu Ryczeń. Nie wiadomo, kiedy 
i z jakich powodów opuścił dwór w Opolu, ale w 1238 roku 
źródła notują go na stanowisku kasztelana krakowskiego. 
Był to najwyższy urząd świecki w senioralnym księstwie 
krakowskim. Zatem nasz Klemens zajmował najwyższe 
stanowisko w realiach dzielnicowego państwa polskiego. 

Nie mamy dokładnych wiadomości o działalności 
Klemensa z tego czasu. Możemy tylko z faktu zajmowania 
najwyższego stanowiska wnosić, że był przywódcą 
ówczesnych elit politycznych w Małopolsce. Odegrał 
bardzo ważną rolę w czasie najazdów Tatarów. Dowodził 
rycerstwem małopolskim, próbującym powstrzymać najazd 
Tatarów. Zginął w bitwie pod Chmielnikiem w dniu 18 marca 
1241 roku śmiercią bohatera. W tej samej bitwie zginął jego 
krewny Włodzimierz Gryfi ta, pełniący funkcję wojewody 
krakowskiego24. 

Klemens w toku swej kariery politycznej zgromadził 
bardzo duży majątek. Dorobił się 27 wsi oraz około 600 
hektarów ziemi jako części we wsiach tzw. narokowych. Był, 
więc człowiekiem bardzo bogatym, a na pewno najbogatszym 
jak na owe czasy w Małopolsce. Jego bogactwo oraz 
znaczenie zostało wzmocnione przez właściwe małżeństwo. 
Ożenił się z Racławą córką Zbrosława ze Śmicza, która 
wniosła w posagu cztery wioski, które później podarowała 
wraz z Klemensem klasztorowi cystersek w Ołoboku (koło 
Kalisza).

Dziełem życia Klemensa było stworzenie fundacji 
żeńskiego klasztoru benedyktyńskiego. Najpierw zakupił wieś 
Staniątki koło Niepołomic pod Krakowem, tam wybudował 
klasztor dla sióstr reguły św. Benedykta, który był fi lią 
zakonu benedyktynów w Tyńcu. Zgodnie z omówionymi 
wcześniej dokumentami Klemens Magnus Gryfi ta podarował 
wszystkie swoje posiadłości wspomnianemu klasztorowi. Po 
śmierci Klemensa wdowa po nim Racława podarowała temu 
klasztorowi posiadany przez siebie majątek.

Przyczyną utworzenia fundacji kościelnej przez 
Klemensa był prawdopodobnie brak męskiego potomstwa. 
Klasztorem w Staniątkach wyposażył jedyną córkę 
Wisieniegę, która została pierwszą opatką tego klasztoru. 
Poza tym zgodnie z ówczesnymi poglądami Gryfi ci stworzyli 
najwłaściwszy pomnik swego życia i działalności25.

LOKACJA WSI JAWORZNO

Dokumenty z pierwszej połowy XIII wieku zawierają 
pierwsze wzmianki wskazujące na istnienie osad w jaworz-
nickiej okolicy. Między innymi zawarte są tam informacje            
o wsi Jaworzno. Na ich podstawie można prześledzić proces 
przechodzenia własności z rąk księcia panującego w ręce 
możnowładcy Klemensa Magnusa Gryfi ty, a później na 
własność klasztoru benedyktynek w Staniątkach. W 1243 
roku ostatecznie Jaworzno przechodzi do dóbr biskupstwa 
krakowskiego. Dokumenty te nie zawierają jednak bliższych 
informacji na temat formy osadnictwa oraz wewnętrznej 
organizacji wsi Jaworzna. 

Z braku źródeł możemy metodą analogii założyć, że 
organizacja tej wsi nie różniła się od typowej wtedy polskiej wsi. 
W historiografi i najstarsze osadnictwo określa się kolonizacją 
na prawie polskim. Było oparte na prawie zwyczajowym, kiedy 
osadnicy wkraczali na dzikie tereny i uzdatniali środowisko do 
swych potrzeb życiowych. Okolica Jaworzna leżała na terenie 
puszczy pierwotnej rozdzielającej Małopolskę od Śląska. 
Impulsem dla kolonizacji tych terenów było prawdopodobnie 
odkrycie złóż galeny ołowianej. Wydobycie galeny ołowiu 

potwierdzone zostało w dokumentach z połowy XIII wieku26. 
Fakt ten można uznać za dowód istnienia osad książęcych 
służebników, tak zwanych kopaczy srebra. Górnictwo 
zastrzeżone wtedy było dla księcia panującego stanowiąc tak 
zwane regale książęce. Nikt bez jego zezwolenia nie mógł 
wydobywać kruszców27. 

W połowie XIII wieku jaworznicka wieś musiała posiadać 
organizację tak zwanych służebników książęcych. W ramach 
służebnej organizacji jaworzniccy kopacze oddawali daniny   
w postaci kruszcu srebrnonośnej galeny ołowianej. W zamian 
osadnicy posiadali nadania ziemi, które pozwalały im na 
własne utrzymanie. Służebnik nie płacił większości podatków 
państwowych, był zwolniony od służby wojskowej, ale jego 
służba miała charakter dziedziczny. Nie mógł samowolnie 
opuszczać miejsca pobytu ani zmieniać zajęcia. Porzucenie 
służby oznaczało utratę gospodarstwa rolnego, które było 
podstawą jego utrzymania28. Nie posiadamy w dokumentach 
wzmianki o jaworznickich służebnikach, ale hipoteza taka 
znajduje  uzasadnienie  w  fakcie  istnienia  służebników  
w najbliższej okolicy. W dokumentach potwierdzona jest 
egzystencja służebników w niedalekiej wsi Luszowice, gdzie 
mieszkali tzw. koniarze, czyli hodowcy koni29. Również nazwa 
wsi Byczyna oznaczająca miejsce do wypasu i hodowli bydła, 
może wskazywać na służebników tak zwanych skotników, 
czyli hodowców bydła30. 

Organizacja służebna wczesnego państwa 
piastowskiego przestała istnieć w końcu XIII wieku, a główną 
tego przyczyną było rozdawnictwo dóbr książęcych. 
Osady służebników książęcych przechodząc na własność 
możnowładców świeckich lub duchownych traciły swoją 
użyteczność. Organizacja służebna stawała się przeżytkiem, 
a nowi właściciele organizowali osady pod kątem własnych 
potrzeb ekonomicznych31.

 W przypadku Jaworzna dawni kopacze srebra 
dostarczali kruszcu dla kolejnych właścicieli klasztoru 
staniąteckiego, wreszcie biskupa krakowskiego. Sytuacja 
taka utrzymała się do czasu egzystowania górnictwa krusz-
cowego. W świetle badań wiemy, że wydobycie galeny 
ołowianej w okolicach Jaworzna trwało najwyżej do końca 
XIV wieku32. Główną tego przyczyną było wyczerpanie 
płytko zalegających złóż oraz trudności w dotarciu do głębiej 
zalegających pokładów. Nie pozwalał na to ówczesny stan 
wiedzy technicznej, nie umiano opanować napływu wód 
gruntowych w toku górniczej eksploatacji33. 

Na przestrzeni XIII i XIV wieku jaworznicka wieś             
z organizacji wsi służebnych kopaczy srebra przekształciła się 
w wieś rolniczą. Mieszkańcy stopniowo porzucali wydobycie 
kruszcu na rzecz zajęć rolniczych. Wieś Jaworzno przybrała 
wtedy typowy charakter dla ogółu polskich wsi na tak zwanym 
prawie polskim. W takiej wsi mieszkało średnio od kilku do 
kilkunastu osadników. Każdy miał oddzielne gospodarstwo, 
zabudowa wsi była chaotyczna. Wytworzyły się pewne typy 
zabudowy, zależnie od ukształtowania terenu. W Jaworznie 
była to tak zwana ulicówka, czyli wieś położona wzdłuż 
lokalnej drogi biegnącej przez wzniesienie zwane Pańską 
Górą. 

Z 1335 roku znajdujemy pierwszą wzmiankę dotyczącą 
kościoła parafi alnego w Jaworznie34. Dotąd mieszkańcy 
pozostawali pod opieką duszpasterską proboszcza z Lędzin. 
Zlokalizowanie kościoła parafi alnego właśnie w Jaworznie 
wynikało z jego centralnego położenia wobec okolicznych 
wsi: Byczyny, Jelenia, Ciężkowic, Szczakowej. Jaworzno 
znajdowało się w odległości prawie jednej mili od każdej 
z wymienionych wsi. Starano się zachować zasadę, aby 
parafi anie nie musieli pokonywać drogi do kościoła większej 
jak jedna mila (około 7 kilometrów). Stopniowo Jaworzno 
rozwinęło się na największą wieś w okolicy, a także siedzibę 
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kościoła parafi alnego. Pełniło rolę centrum dla wsi parafi i 
jaworznickiej35.

W XIV wieku w Polsce szeroko wprowadzono nową 
organizację gospodarczą nazwaną osadnictwem na prawie 
niemieckim. Początek dali osadnicy przybyli z zachodniej 
Europy (Walonowie, Flamandowie, Niemcy), którzy przynieśli 
wzory osadnictwa. W starszej historiografi i istniał pogląd, że 
nowa organizacja dotyczyła wyłącznie osadników obcego 
pochodzenia, zwłaszcza niemieckiego (stąd nazwa).                  
W toku dalszych badań taka opinia okazała się niesłuszna. 
Określenie na „prawie niemieckim” oznaczało tylko przejęcie 
zachodnich wzorów, a w dokumentach prawo niemieckie 
(ius Theuthonicum) często określano jako magdeburskie 
albo średskie (od śląskiego miasta Środa). Wreszcie 
stwierdzono, że nowa organizacja nie dotyczyła tylko nowych 
wsi, osadzanych na tak zwanym surowym korzeniu. Akcja 
była znacznie szersza, nową organizację wprowadzano 
w osadach od dawna zasiedlonych na tzw. prawie polskim36. 
Wprowadzenie nowej organizacji nazwano w nauce wielką 
reformą, która zmieniła warunki gospodarcze i społeczne 
ówczesnej Polski.

Nowa organizacja polegała na przestrzennym 
uporządkowaniu osady i skomasowaniu areału rolnego. 
Każdy chłop otrzymywał nadział ziemi w ilości jednego 
łanu (20 do 40 ha)37, w kształcie pasa ciągnącego się od 
budynku mieszkalnego, oraz zabudowań gospodarczych. 
Dla wspólnych celów gromady wyznaczono łąki i pastwiska. 
Chłopi posiadali ziemię na warunkach wieczystego 
użytkowania i z tego tytułu zobowiązani byli do płacenia 
określanego czynszu w naturze, pieniądzu oraz ustalonych 
na rzecz właściciela wsi danin. 

Nową organizację wsi określał dokument zwany aktem 
lokacyjnym, który dokładnie ustalał powinności osadników 
wobec właściciela wsi, oraz nadawał pewien rodzaj 
samorządu wiejskiego. Głównym przedstawicielem tego 
samorządu był sołtys, którym najczęściej zostawał tak zwany, 
zasadźca czyli osoba, której powierzano zorganizowanie wsi. 
Z tego tytułu otrzymywał największy nadział ziemi, zazwyczaj 
w ilości dwóch łanów, na którym miał prawo osadzania innych 
chłopów jako swoich poddanych. Dodatkowym źródłem 
dochodów dla sołtysa były uprawnienia do posiadania młyna, 
karczmy, prawa połowu ryb i utrzymywania rybników, czyli 
stawów hodowlanych.

Sołtys  przewodniczył  ławie  wiejskiej  złożonej  
z kilku ławników (najczęściej dwóch lub trzech). Był to 
rodzaj wiejskiego samorządu ograniczonego w swych 
kompetencjach prawami właściciela wsi. Ława wiejska na 
czele z sołtysem miała uprawnienia w zakresie rozsądzania 
sporów rodzinnych i sąsiedzkich, oraz drobnych przestępstw 
pospolitych. Od wyroków wiejskiej ławy można było się 
odwołać do sądu właściciela wsi. Sołtys z tytułu swego 
stanowiska pobierał opłaty oraz kary sądowe w wysokości 
określonej w akcie lokacyjnym. Gospodarstwo sołtysie było 
największe we wsi, posiadał ponadto wiele dodatkowych 
źródeł dochodu. W zamian płacił tylko ustalony czynsz 
pieniężny w naturze na rzecz pana wsi, oraz zobowiązany był 
do służby wojskowej, nie wykonywał żadnych posług na rzecz 
pana wsi. Stanowisko sołtysa na wsi było charakterystyczną 
cechą organizacji na prawie niemieckim. Niemniej specyfi czną 
cechą było uregulowanie całości stosunków na wsi w drodze 
określonego aktu prawnego, jakim był dokument lokacyjny dla 
określonej osady. W dokumencie takim dokładnie określano 
prawa i obowiązki obu zainteresowanych stron, czyli wiejskiej 
społeczności na czele z sołtysem i właścicielem wsi. Zdarzało 
się, że wsie były organizowane kilkakrotnie. Powtórne lokacje 
miały miejsce gdy wieś została zniszczona (wojny, pożary 
czy inne klęski żywiołowe). Ale zdarzała się sytuacja, kiedy 

zasadźca nie wypełnił swego zadania i wieś pozostawała 
nadal nie zorganizowana względnie nie zasiedlona nowymi 
osadnikami. 

Akcja lokowania wsi na prawie niemieckim miała 
miejsce również w jaworznickiej okolicy. O takiej lokacji 
świadczą wzmianki na temat sołtysów z poszczególnych 
wsi z 1370 roku Byczyna38, z 1407 roku Ciężkowice i 1427 
roku Szczakowa39. Wzmianki te dowodzą, że wsie te były 
zorganizowane na prawie niemieckim jakkolwiek nie posiadamy 
dla nich dokumentów lokacyjnych. Najwcześniejszy dokument 
to akt lokacyjny wsi Jeleń z 22 listopada 1303 roku. Wydany 
został przez biskupa krakowskiego Jana Muskatę, który zlecił 
zorganizowanie nowej wsi Jeleń w lasach i zaroślach nad 
rzeką Przemszą i Wąwolnicą40. Z przedstawionych danych 
wynikałoby, że lokowanie wsi na prawie niemieckim w jaworz-
nickiej okolicy trwało w okresie od XIV wieku do połowy XV 
wieku. Interesującym jest brak informacji dotyczącej wsi 
Jaworzno, zachował się jedynie późny dokument lokacyjny, 
bo dopiero z 4 lutego 1450 roku.

Ten dokument lokacyjny przedstawia szczegółowo 
organizowanie wsi Jaworzno, która została przetransu-
mowana z prawa polskiego na prawo niemieckie zwane 
średzckim „...de iure Polonico in ius theuthonico seu 
Szrzedense”41. Stanowi jednocześnie dowód, że była to 
lokacja odnawiana. Wystawca tego aktu biskup krakowski 
Zbigniew Oleśnicki stwierdził w tym dokumencie, że lokację 
wsi Jaworzno przeprowadził już jego poprzednik na biskupim 
tronie Wojciech Jastrzębiec42. Poprzednia lokacja miała 
zatem miejsce w latach 1412 - 1423 za pontyfi katu biskupa 
Wojciecha Jastrzębca. Fakt jej ponowienia w 1450 roku przez 
biskupa Zbigniewa Oleśnickiego wskazuje na to, że nie była 
to lokacja w pełni udana. Potwierdzają to słowa dokumentu 
gdzie czytamy, że akt lokacyjny został wydany dla uzyskania 
poprawy ekonomicznej i uzyskania z jaworznickich dóbr 
większych dochodów dla stołu biskupiego. Lokacja z 1450 
roku nie była więc pierwszą, a tylko ponowioną lokacją z lat 
1412 - 1423. 

Czy jednak ta lokacja z czasów biskupa Jastrzębca 
była pierwszą w dziejach Jaworzna? Tutaj budzą się 
wątpliwości, wydaje się, bowiem dziwnym, że lokacja na 
prawie niemieckim tak długo omijała wieś Jaworzno. W sy-
tuacji, kiedy akcja lokacji objęła wszystkie okoliczne wsie nie 
wydaje się prawdopodobnym, aby biskupi krakowscy jako 
właściciele Jaworzna, przez okres prawie 150 lat pomijali 
wieś Jaworzno w nowym systemie gospodarczym. Tym 
bardziej, że Jaworzno było siedzibą kościoła parafi alnego 
oraz największą wsią okolicy, zatem przynoszącą największe 
dochody z pośród okolicznych osad43. 

Wobec braku źródeł, fakt wcześniejszej lokacji 
Jaworzna leży jednak w sferze domysłów i może stanowić 
tylko nie udowodnioną hipotezę. Trudno dociekać wcześniej-
szych prób, ale lokacje wymienione w dokumencie z 1450 
roku można nieco wyjaśnić. Lokacja Jaworzna za czasów  
biskupa  Wojciecha  Jastrzębca  mogła  się  nie udać z róż-
nych powodów. Wystarczyło, że zasadźca, czyli pierwszy 
sołtys nie wywiązał się z obowiązków, umarł bez prawnych 
następców, albo opuścił Jaworzno. Na taką hipotezę 
naprowadza wspomniany dokument z 1450 roku, w którym 
nie wspomina się o poprzednim sołectwie.

Fakt nieudania się lokacji biskupa Wojciecha 
Jastrzębca mógł wynikać również z ówczesnych faktów 
politycznych. W latach trzydziestych XV wieku miały miejsce 
działania zbrojne związane z działalnością czeskich husytów. 
Jaworznicka okolica była wtedy pograniczem państwa 
polskiego. Na rzece Przemszy koło Jelenia biegła granica        
z królestwem Czech a więc w odległości kilku kilometrów od 
Jaworzna. 
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Wiadomo, że kompleks dóbr klucza sławkowskiego 
został złupiony przez zbrojny oddział czeskich husytów 
liczący osiem tysięcy zbrojnych pod wodzą niejakiego 
Biedrzycha44. Oddział ten granicę polsko-czeską musiał 
przekroczyć w naszej okolicy, po złupieniu Sławkowa podążył 
w kierunku Wieliczki i Lanckorony. Rok później w 1434 roku 
Sławków oraz wsie klucza sławkowskiego splądrował polski 
sympatyk husytyzmu Mikołaj Siestrzeniec herbu Kornicz45. 
Był on wtedy burgrabią królewskiego zamku w Będzinie 
z nadania króla Władysława Jagiełły. Do uposażenia zamku 
w Będzinie należały wsie z jaworznickiej okolicy: Szczakowa 
część Ciężkowic i Długoszyna. Najprawdopodobniej burgra-
bia Mikołaj Kornicz Siestrzeniec atak na biskupie dobra 
przeprowadził z własnych włości ze Szczakowej i Ciężkowic, 
a najbliższym celem było Jaworzno.

Wydarzenia te musiały spowodować zniszczenie 
Jaworzna i okolicy oraz spadek liczby ludności. Było to 
przyczyną ponownej lokacji wsi Jaworzno, którą zlecił                 
w 1450 roku biskup Oleśnicki. Przez odnowienie lokacji 
biskup chciał oiągnąć odbudowę stanu gospodarczego wsi. 
Uregulowanie stosunków własnościowych i nadanie sołectwa 
pozwoliło na ściąganie należnych czynszów danin w naturze 
oraz posług od mieszkańców Jaworzna. 

Treść aktu lokacyjnego z 4 lutego 1450 roku zawiera 
głównie  ustalenia  odnośnie  organizacji   jaworznickiej 
wsi. W pierwszym rzędzie zajmował się sołectwem, które 
nadane zostało szlachcicowi Janowi Naszanowi „...nobilis 
Johannis Naschan de Ostrowce”46. Wspomniany Jan 
Naszan i jego prawni następcy otrzymali we wsi Jaworzno 
nadział dwóch łanów ziemi ornej, którą mogli dysponować 
bez żadnych ograniczeń47. Wspomniane dwa łany stanowiły 
spore gospodarstwo rolne, które trudno było uprawiać 
siłami członków rodziny. Zgodnie z panującym zwyczajem 
jaworznicki sołtys otrzymał zgodę na osadzenie na ziemi 
dwóch zagrodników. W zamian za małe zagony tak zwane 
ogrody, zagrodnicy płacili czynsz oraz prowadzili roboty 
rolne w sołeckim gospodarstwie. W ramach dodatkowych 
korzyści  sołtys  otrzymał  prawo  prowadzenia  karczmy,  ale  
z  zastrzeżeniem, aby nie czyniła „...żadnej szkody karczmie 
plebana, która już istnieje, nie szkodził jej, ale każda karczma 
ma się rozwijać i przynosić dochody” 48.

Ważnym źródłem dochodu na wsi było posiadanie 
młyna. Według tekstu omawianego dokumentu w 1450 roku 
w Jaworznie nie było młyna. Sołtys Jan Naszan otrzymał 
prawo wybudowania młyna w miejscu gdzie był kiedyś stary 
młyn albo w innym miejscu nad rzeką Wąwolnicą, jeśli by 
uznał to za korzystne49. Świadczyć to może, że stary młyn 
został zniszczony, być może na skutek wydarzeń wojennych 
albo braku troski o jego stan. W każdym przypadku świadczy 
to o zaniedbaniu i upadku gospodarki we wsi Jaworzno. Jan 
Naszan uzyskał prawo do budowy jaworznickiego młyna na 
bardzo korzystnych warunkach. Posiadał monopol na mielenie 
zboża dla mieszkańców Jaworzna. Chłopi jaworzniccy 
musieli mleć swoje zboże wyłącznie w młynie sołtysa, a to 
zapewniało mu stałe dochody. Do nadań na rzecz sołtysa 
należały także dwa stawy rybne przy młynie oraz stawy 
powstałe w meandrach rzeki Przemszy oraz Wąwolnicy. 
W ramach hodowli rybnej sołtys miał prawo utrzymywania 
jednego rybaka na rzece Przemszy dla prowadzenia połowu 
ryb dla swoich potrzeb 50. 

Również z okolicznych lasów sołtys uzyskiwał pewne 
dochody. Miał prawo do utrzymywania barci, dzikich pszczół 
oraz polowania na dziką zwierzynę. Prawo łowienia zwierzyny 
otrzymał Jan Naszan z pewnym warunkiem, biskup zastrzegał 
bowiem dla siebie wyłączność do polowania na grubą 
zwierzynę (jelenie, sarny, dziki) twierdząc, że „...szlachetna 
zwierzyna dla stołu biskupiego jest zarezerwowana” 51.

Sołtys otrzymał również łąkę położoną „...koło mostu 
szczakowskiego zwaną Suthnaski pod warunkiem, że sołtys 
ją doprowadzi do stanu umożliwiającego pobieranie z tej łąki 
korzyści”. Sołtys otrzymał również pole zwane Kąthy52.

Gospodarstwo sołtysa wraz z wszystkimi dodatkowymi 
korzyściami zwolnione było z czynszu, który obowiązywał 
chłopów we wsi Jaworzno „...nie płaci czynszu ani denara, 
którym obciążona jest cała wieś”. Sołtys nie został jednak 
zwolniony z dziesięciny na rzecz kościoła parafi alnego             
w Jaworznie „...sołtys i jego następcy składają proboszczowi 
jaworznickiego kościoła dziesięcinę snopową z każdego łanu 
zgodnie z prawem i zwyczajem ojców naszych”53. Oznaczało 
to daninę co dziesiątego snopa z pól sołtysa jaworznickiego. 
Z tytułu prowadzenia spraw sądowych sołtysowi należał się 
„...co trzeci denar”54, czyli jedna trzecia opłat i kar sądowych.

W zamian za prowadzone gospodarstwo oraz inne 
pożytki sołtys miał tylko jeden obowiązek: stawienia się z kuszą 
na wyprawę wojenną na wezwanie biskupa. Zobowiązany był 
do służby wojskowej, ale wyłącznie na wezwanie biskupa lub 
kapituły krakowskiej55.

Omawiany dokument przedstawia szczegółowo 
gospodarstwo sołtysa. Ale w zakresie pozostałych mieszkań-
ców Jaworzna dokument nie jest już taki dokładny. Nie 
wspomina o innych gospodarstwach we wsi. Określał 
tylko rodzaj i wielkość obciążeń ludności na rzecz biskupa 
krakowskiego. Podstawowym obciążeniem był roczny czynsz 
płacony z tytułu użytkowania ziemi. Płacony on miał być                
w terminie na 11 listopada (na św. Marcina) i został ustalony 
od jednego łana ziemi w wysokości „...dwadzieścia jeden 
groszy szerokich, jedenaście groszy pospolitych i wedle 
starego zwyczaju dwa koguty i piętnaście jajek”56. Czynsz 
miał płacić każdy kmieć. Ponadto chłopi byli zobowiązani 
do wykonania robocizny w ilości czterech dni w roku na 
rzecz dworu biskupiego: pierwszy dzień przy zbożu jarym; 
dzień drugi przy zbożu ozimym; trzeci przeznaczony był na 
orkę i siew; czwarty dzień zarezerwowany był na koszenie, 
młóckę oraz zwożenie zbiorów. Ponadto każdy kmieć 
posiadający jeden łan ziemi został obciążony obowiązkiem 
dostarczenia do dworu biskupiego dużego wozu drzewa 
wyrąbanego w okolicznych lasach. W ramach dodatkowych 
prac na wezwanie sołtysa chłopi musieli wywozić gnój na pola 
pańskiego folwarku oraz pomagać przy chwytaniu zwierzyny 
dzikiej57.

Dokument lokacyjny z 1450 roku przedstawia sytuację 
we wsi Jaworzno w warunkach kształtującej się gospodarki 
pańszczyźnianej. Były to jeszcze warunki względnej samo-
dzielności chłopów i ich zamożności. Wielkość pańszczyzny 
oznaczona była w wymiarze rocznym cztery dni z jednego 
łana, a jaworzniccy chłopi to głównie wolni kmiecie posiada-
jący jeszcze samodzielne gospodarstwa. Życie na wsi 
polskiej będzie postępować w kierunku poddaństwa chłopów 
i zwiększenia ciężarów pańszczyźnianych, ale to już historia 
następnej epoki.

Fakt tak szerokich nadań biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego na rzecz sołtysa Jana Naszana nie 
jest rzeczą dziwną, ponieważ w ciągu XIV i XV wieku szlachta 
coraz częściej obejmowała sołtysostwa. Jan Naszan był 
szlachcicem herbu Topór58. Twierdzenie to potwierdza niezbicie 
sam biskup Zbigniew Oleśnicki nazywając wspomnianego 
szlachcicem „...Jochanus Naszan nobilis”. Jan Naszan 
otrzymał szerokie nadania również, dlatego, że był bardzo 
ceniony przez biskupa. W omawianym dokumencie biskup 
używa do Jana Naszana zwrotu „bardzo nam umiłowany”, 
co świadczyć może o wielkim zaufaniu do tego człowieka. 
Ponadto należy dodać, że wspomniany Jan Naszan pełnił 
na dworze biskupa Zbigniewa Oleśnickiego różne funkcje: 
między innymi był starostą zamku sławkowskiego i księstwa 
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siewierskiego w latach 1446 –1450. Fakt tak szerokich nadań 
na rzecz sołtysa nie jest niczym dziwnym ponieważ szereg 
dokumentów z XIV i XV wieku zawiera identyczne warunki 
lokacji.

DZIEJE JAWORZNA OD XIII              
        DO POŁOWY XVI WIEKU

Dokumenty średniowieczne zawierają mało informacji 
na temat ludności. Nie odnajdujemy w nich danych na 
temat wielkości zaludnienia. Nie mówią również o zajęciach 
mieszkańców. Można założyć, że wieś Jaworzno powstała 
na przełomie XII i XIII wieku i nie różniła się od innych wsi. 
Na podstawie opracowań historycznych na temat osadnictwa 
w okresie wczesnego średniowiecza można w pewnym 
przybliżeniu przedstawić obraz jaworznickiej wsi. Pierwsi 
mieszkańcy byli osadnikami, którzy wkraczali na ten teren 
celem jego eksploatacji. Wszystko wskazuje na to, że 
głównym motywem było odkrycie złóż srebrnonośnej galeny 
ołowiu. Wieś Jaworzno była wtedy osadą składającą się             
z kilku do kilkunastu osadników. Zatem łącznie, z rodzinami 
ludność liczyła od kilkunastu do kilkudziesięciu mieszkańców 
(od dziesięciu do trzydziestu osób). Każdy osadnik uprawiał 
tylko tyle ziemi, ile potrafi ł obrobić siłami rodziny na własne 
wyżywienie. Obliczono, że przy ówczesnej wydajności dwóch 
ziaren z jednego wysianego, rodzina chłopska musiała 
uprawiać od siedemnastu do dwudziestu hektarów ziemi 
ornej, aby zapewniło to jej utrzymanie59. 

Jaworzno na początku swych dziejów było wsią 
książęcych służebników tak zwanych kopaczy srebra, 
którzy zajmowali się również rolnictwem. Właśnie prawo 
do użytkowania własnego gospodarstwa rolnego było dla 
służebników wynagrodzeniem za wydobywanie kruszcu. 
Górnictwo było zajęciem ważnym, ale rolnictwo decydowało 
o przetrwaniu i utrzymaniu się przy życiu mieszkańców 
ówczesnej wsi Jaworzno60.

W ciągu XIII wieku liczba ludności Jaworzna na pewno 
ulegała zmianom, ale nie potrafi my nic bliższego na ten temat 

powiedzieć. Dopiero informacja o wysokości podatku tzw. 
świętopietrza z 1335 roku pozwala na orientacyjne obliczenie 
liczby ludności 61.

Był to podatek płacony na rzecz papieża, tak zwany 
denar św. Piotra. Wynosił jeden denar od dymu (czyli 
domu). Wykazy świętopietrza są, więc dobrym źródłem do 
obliczania liczby ludności. Dla obliczeń w skali makro ta 
metoda jest krytykowana, ponieważ zawiera duży margines 
błędu statystycznego. Wynika to przede wszystkim z niekom-
pletności wykazów świętopietrza oraz niestaranności w ich 
opracowaniu przez średniowiecznych skrybów. Po za tym 
były pewne kategorie ludności zwolnione z płacenia tego 
podatku np. (żydzi, szlachta, kler)62. Ale we wsi Jaworzno 
błąd statystyczny nie będzie zbyt duży, ponieważ mieszkali tu 
głównie chłopi, a osób zwolnionych z płacenia świętopietrza 
było niewiele. Według wykazu świętopietrza z 1335 roku 
pleban Jaworzna płacił osiem skojców. Na jeden skojec 
liczono 10 -14 denarów, czyli w liczbie 8 skojców zawierało się 
80 do 112 domów63. Daje to liczbę 400 do 560 mieszkańców 
parafi i Jaworzno. W tejże parafi i oprócz mieszkańców 
wsi Jaworzno znajdowała się ludność wsi Szczakowej, 
Ciężkowic, Długoszyna i Jelenia. Trudno więc dokładnie 
wyliczyć liczbę mieszkańców samego Jaworzna. Przyjmując, 
że było największą wsią jako siedziba kościoła parafi alnego, 
można orientacyjnie założyć, że wieś Jaworzno liczyła około 
200 do 250 mieszkańców.

Przez następne stulecia nie mamy możliwości 
oceniania jaworznickiego zaludnienia. Dopiero z dzieła 
Jana Długosza „Liber Benefi ciorum dioecesis Cracoviensis” 
czerpiemy nieco więcej informacji. Dowiadujemy się, że 
w Jaworznie znajduje się „...dwadzieścia nowych łanów 
kmiecych, z których płacona jest dziesięcina snopowa                  
i konopna do kościoła parafi alnego w Lędzinach..., jest 
również sołectwo, które posiada dwa łany, karczmę oraz 
zagrodnika na swoich polach, z którego dziesięcina należy 
się do kościoła w Jaworznie”64. 

W syntezach historii gospodarczej przyjmuje się, że 
na jednym łanie kmiecym żyło 14 osób (ok. 2,5 rodziny)65. 
Przyjmując taką liczbę możemy wyliczyć, że Jaworzno 
posiadające wtedy 22 łany liczyło około 300 mieszkańców. 

Tak więc, na przestrzeni prawie półtora 
stulecia (1335-1480) ludność Jaworzna 
powiększyła się znacznie. Wydaje się jednak, 
że nie była to sytuacja optymalna. Wiemy, że
w pierwszej połowie XV wieku Jaworzno było 
lokowane na prawie niemieckim dwa razy. 
Powtórzenie lokacji tłumaczyłem wojnami        
i napadami zbrojnymi. Istnieje potwierdzenie, 
że upadek jaworznickiej okolicy w drugiej 
połowie XV wieku postępował dalej. Według 
rejestrów poborowych w latach 1489 - 1490 
w Jaworznie było 15 łanów, w okresie 1490 
- 1500 tylko 14 łanów, a w roku 1508 zaledwie 
9 łanów, uprawianego areału66. Podobne 
zjawisko zmniejszenia się areału dotyczy 
okolicznych wsi: Byczyny, Jelenia i Cięż-
kowic67. Zatem w ciągu ostatniej dekady      
XV wieku ludność Jaworzna zmniejszyła 
się z 300 osób do około 200, a na początku  
XVI wieku 120 osób (9 łanów). Jednorazowy 
spadek liczby ludności świadczyłby o klęsce 
żywiołowej, ale sukcesywne zmniejszanie 
się przez cały okres w ciągu 18 lat wskazuje 
na zjawisko cykliczne, które niszczyło 
jaworznicką okolicę. Szukając wyjaśnienia 
tego zjawiska zwróciłem uwagę na opisane 
w historiografi i najazdy zbrojne na pograniczu 
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Osadnictwo okolic Chrzanowa w XV wieku. Mapa z: J. Rajman,
Od kasztelanii do powiatu. Ziemia chrzanowska na pograniczu Małopolski 
i Górnego Śląska, część I: Na pograniczu śląsko-małopolskim w czasach 

staropolskich [w:] „Teki Krakowskie”, t. VII, 1998.



czesko-małopolskim. Właśnie jaworznicka parafi a leżała 
przy granicy czeskiej; od strony Jelenia, po drugiej stronie 
Przemszy był Śląsk zhołdowany czeskim władcom.

Wiek XVI przynosi spokój na naszym pograniczu, 
odtąd więc następowała powolna odbudowa. Przybywali 
nowi osadnicy, którzy zaludnili i odbudowali wieś Jaworzno.

Bardzo ważnym czynnikiem życia społecznego 
w średniowieczu był kościół oraz organizacja parafi alna. 
W czasie powstania osady na przełomie XII i XIII wieku. 
Jaworzno należało do parafi i w Lędzinach. Proboszcz 
z Lędzin sprawował opiekę i wykonywał posługi religijne 
dla mieszkańców Jaworzna. Potwierdzeniem tego faktu jest 
składanie kościelnej dziesięciny przez chłopów Jaworzna na 
rzecz kościoła w Lędzinach. Do kościoła w Lędzinach składali 
dziesięcinę również chłopi z Ciężkowic i Szczakowej. W XVI 
i XVII wieku doszło do sporu między proboszczami Jaworzna 
i Lędzin o tę właśnie dziesięcinę. Ludzie nie pamiętali już 
początków swego kościoła i trudno było im zrozumieć, 
dlaczego opłaty idą na inny kościół, kiedy w Jaworznie była 
już własna parafi alna świątynia. Tymczasem krakowska 
kuria odpowiadała i potwierdzała, że dziesięcina należy 
się kościołowi w Lędzinach (ab antiquo), czyli od czasów 
pradawnych68. 

O przynależności do kościoła w Lędzinach świadczy 
również fakt, że dziesięcina z gospodarstw sołeckich należała 
do kościoła jaworznickiego. Wyjaśnia się to tym, że w okresie 
duszpasterstwa w Lędzinach w osadnictwie na prawie polskim 
nie było urzędu sołtysa. Dopiero lokacja na prawie niemieckim 
wprowadziła tę funkcję na wsi i powstały tak zwane sołectwa. 
Dochody z tych nowo organizowanych gospodarstw przezna-
czono na kościół w Jaworznie, który w międzyczasie powstał. 
Dla gospodarstw kmiecych pozostawiono stary obyczaj 
składania dziesięciny do kościoła w Lędzinach.

Z roku 1335 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele 
parafi alnym w Jaworznie69. Podobny spis z 1335 roku wymienia 
„ecclesia Jauorno”, z opłatą ośmiu skojców70. Wspomniane 
wykazy świętopietrza z lat 1326-1335 różnią się nie tylko 
w zakresie poszczególnych parafi i, ale także dekanatów. 
Wiąże się to z faktem reorganizacji kościelnej, jaka była 
przeprowadzona w diecezji  krakowskiej.  W 1326 roku w tej  
części  diecezji  istniały  dekanaty: sławkowski, prędociński, 
oświęcimski i zatorski, Parafi a w Lędzinach, a więc również 
Jaworzno należało do dekanatu oświęcimskiego. 

W związku z przyjmowaniem, przez poszczególne 
śląskie księstwa lenna króla Czech, granica śląsko-
małopolska stawała się granicą między królestwem Czech, 
a Polską. Jednocześnie ta nowa granica przecięła dawne 
dekanaty a nawet parafi e. Tak było w przypadku Jaworzna, 
kościół parafi alny w Lędzinach pozostał poza granicami 
państwa polskiego.

W związku z tym kuria krakowska przeprowadziła 
nowy podział dekanalny. Utworzono oddzielne dekanaty:
bytomski i oświęcimski, obejmujące parafi e leżące na Śląsku 
poza granicą państwa (za Przemszą). Po drugiej stronie 
Przemszy dla pogranicznych parafi i małopolskich utworzono 
dekanat zatorski i nowogórski71.

W Jaworznie granica polsko-czeska odcięła parafi an 
od kościoła w Lędzinach. W tej sytuacji przy reorganizacji 
dekanatów logicznym posunięciem było utworzenie oddziel-
nej parafi i w Jaworznie. Nowy kościół poświęcony został 
św. Wojciechowi i należał do dekanatu Nowa Góra, prawo 
patronatu posiadał biskup krakowski jako właściciel wsi. 
Niestety niewiele zachowało się informacji o pierwszym 
okresie działalności kościoła parafi alnego w Jaworznie.
Z 1376 roku posiadamy krótką wzmiankę o Janie, plebanie        
z Jaworzna, który jednocześnie był prokuratorem w Sław-
kowie. Inaczej mówiąc był on zaufanym człowiekiem biskupa 

krakowskiego72. Następna wzmianka pochodzi dopiero            
z 1486 roku i wymienia niejakiego Pawła jako proboszcza 
parafi i jaworznickiej73. 

Dopiero od początku XVI wieku mamy informację 
dotyczącą kapłanów w Jaworznie, a więc możemy odtworzyć 
ich kolejność. W 1504 roku do Jaworzna przybył Maciej. 
Niewiele o nim wiemy poza tym, że w 1519 roku kupuje dom 
w Chrzanowie i rezygnuje ze stanowiska plebana74.

Jego następcą był Jan z Dzierżoniowa, który w la-
tach 1519 - 1531 pasterzował w Jaworznie. W 1539 roku 
wzmiankowany jest jako mansjonarz kościoła w Oświęcimiu75. 
Na jego miejsce do Jaworzna przybył ksiądz Wawrzyniec 
Nosal, który przebywał w Jaworznie do 1537 roku76. 
Prawdopodobnie zmarł nagle, ponieważ pozostawił nie 
załatwione sprawy fi nansowe, które później rozwiązywał jego 
następca ksiądz Jakub Brodzicki77. Wspomniani probosz-
czowie Jan z Dzierżoniowa, Wawrzyniec Nosal i Jakub 
Brodzicki odegrali bardzo ważną rolę w dziejach kościoła.
W 1532 roku podjęto inicjatywę budowy murowanego 
kościoła. Budowa odnotowana jest w dokumentach jako 
dzieło jaworznickich parafi an. Budowa trwała dwadzieścia 
kilka lat do 1558 roku, co przypada na pasterzowanie 
Wawrzyńca Nosala i Jakuba Brodzickiego.

 Specjalne zasługi w dziele budowy poniósł ksiądz 
Jakub Brodzicki, który był obecny przy uroczystej konsekracji 
jaworznickiego kościoła, która miała miejsce 29 września 
1558 roku. Dokonał jej biskup sufragan krakowski Stanisław 
Słomowski. Prawdopodobnie przy tej okazji kościół otrzymał 
drugie wezwanie św. Katarzyny.

Proboszcz Jakub Brodzicki zasłużył się także 
w sprawie uregulowania uposażenia jaworznickiego kościoła. 
To właśnie Jakub Brodzicki doprowadził do rozwiązania 
konfl iktu dziesięciny dla kościoła w Lędzinach. W 1539 roku 
nastąpiła zgoda między proboszczami: Jakubem Brodzickim 
z Jaworzna oraz Szymonem Kaliszem z Lędzin. Wyjaśniono 
wszystkie wątpliwości i stwierdzono ostatecznie, że dziesięciny 
należą do kościoła w Lędzinach i obiecano nie wracać już do 
tego tematu78. W ten sposób kościół w Jaworznie w połowie 
XVI w. miał ustabilizowaną sytuację prawną i fi nansową oraz 
posiadał nowy murowany budynek świątyni. 

Kościół odgrywał ważną rolę życiu społecznym. Nie 
ograniczał się wyłącznie do działalności religijnej. Pod opieką 
kościoła działały różne organizacje oraz instytucje takie jak: 
przytułki i schroniska. 

Wyłącznością kościoła była oświata. Szkółki para-
fi alne były jedynymi placówkami nauczania na szczeblu 
podstawowym. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1598 roku. 
Wtedy w Jaworznie była szkółka przy kościele utrzymywana 
przez księdza proboszcza79. Uczono w niej wybranych 
zdolnych chłopców synów miejscowych chłopów, których 
kierowano na drogę służby kościelnej. Nie wiadomo, kiedy 
szkółka została założona. Z informacji zawartych w źródłach 
wynika, że w tym dekanacie była najgęstsza sieć wiejskich 
szkół parafi alnych. W połowie XVI wieku w każdej parafi i tego 
dekanatu była wiejska szkółka, zatem znajdowała się ona 
również w Jaworznie. 

Natomiast nie mamy informacji na temat innych 
organizacji oraz instytucji społecznych. Do połowy XVI wieku 
w Jaworznie nie założono przytułku, schroniska czy też 
szpitala dla ubogich.

Podstawą rozwoju gospodarczego Jaworzna i okolicy 
było górnictwo kruszcowe. Wspomniano już, że przyczyną 
powstania osadnictwa w Jaworznie okolicy było odkrycie 
złóż srebrnonośnej galeny ołowianej. Dokumenty z 1242                     
- 1243 r. wyraźnie wymieniają wśród pożytków ze wsi 
Jaworzno dochody z ołowiu80. 

W okresie od XIII do XV w. głównym przedmiotem 
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wydobycia była galena ołowiana, z której uzyskiwano ołów         
i srebro. Książęcy służebnik, kopacz nie ograniczał się tylko 
do wydobycia z ziemi kruszcu. Jego obowiązkiem było również 
wytopienie i dostarczenie czystego metalu81. Górnictwo 
kruszcowe dotyczyło nie tylko samej wsi Jaworzno, wydobycie 
galeny prowadzone było w całej okolicy. Trwałym śladem 
eksploatacji górniczej w okresie wczesnego średniowiecza są 
nazwy miejscowe: Warpie, Rosty, Rościska, Rudki, Rudniki, 
Warfy, które do dzisiaj przypominają o dawnych kopaczach, 
pierwszych mieszkańcach naszego miasta. 

W literaturze przedmiotu występują przypuszczenia, 
że ołów potrzebny do pokrycia dachu katedry krakowskiej 
na Wawelu, pochodził głównie z wydobycia w naszym 
regionie82.

Ta pierwsza eksploatacja górnicza została wstrzymana 
w XV wieku. Na pewno wielkie znaczenie posiadały 
wydarzenia związane ze zniszczeniem jaworznickiej okolicy 
wspomniane już w poprzednio. Niezależnie od warunków 
zewnętrznych w górnictwie kruszcowym miał miejsce kryzys 
polegający na trudnościach technologicznych. Nie potrafi ono 
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opanować wypływu wód gruntowych przy głębieniu szybów 
poniżej poziomu tych wód. Taką przyczynę przyjmuje się dla 
upadku górnictwa kruszcowego do końca XV wieku w całej 
Polsce83.

Symptomy poprawy wystąpiły dość szybko, ponieważ 
już z lat 1501 i 1502 mamy wzmianki o kopalniach w Dłu-
goszynie. W 1502 r. wspomina się o bezimiennym górniku 
„...w jaworznickiej dziedzinie...”84. Wydobycie z jaworznickich 
kopalń kierowano do Sławkowa, gdzie znajdowały się dwie 
huty, własność biskupa krakowskiego.

To ożywienie górnictwa kruszcowego tłumaczy się 
wzrostem popytu na ołów jako komponentu do procesu wytopu 
czystej miedzi. Ważną rolę odegrało rozwiązanie problemu 
odwadniania złoża przez system sztolni odwadniających. 
Ożywienie górnictwa kruszcowego trwało stosunkowo 
krótko, ponieważ już pod koniec XVI wieku wydobycie galeny 
ołowianej znika z naszej okolicy. Przyczyną powtórnego 
wstrzymania wydobycia było wyczerpanie miejscowych złóż 
kruszcu. 

PRZYPISY
1 Materiały Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Katowicach ul. Francuska 50, teczka Jaworzno.
2  B. Gedl, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Grodzisku w Jaworznie w roku 1966 [w:] „Sprawozdania Archeologiczne” 

t. XX, 1969, s. 345-351.
3  R. Jamka, Przegląd badań nad początkami miast w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych [w:] Kraków               

i Małopolska przez dzieje, pod red. C. Bobińskiej, Kraków 1970, s. 51 i nast.
4  Kodeks dyplomatyczny Polski (dalej: KDP), t. III, wyd. L. Rzyszczewski i A. Muczkowski, Warszawa 1858, dok. 18.
5  Tamże, t. III,  dok. 18.
6  Kodeks dyplomatyczny Małopolski (dalej: KDM), t. II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, dok. nr. 419.
7  Tamże, t. II, dok. nr. 419.
8  B. Ulanowski, O założeniu i uposażeniu klasztoru benedyktynek w Staniątkach, Kraków 1981, s. 26.
9 KDP, t. II, dok. nr. 423; KDP, t. III , dok. nr. 20, 22.
10  B. Ulanowski, O założeniu …, s. 32-37.
11 KDP, t .III, dok. nr. 22.
12  Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego (dalej: KTyn.), wyd. W. Kętrzyński i S. Smolka,  Lwów 1876, dok. 11c.
13  S. Arnold, Możnowładztwo polskie XI i XII wieku i jego podstawy gospodarczo społeczne [w:] „Przegląd Historyczny”, t. XXV,     

s. 154.
14  KTyn., dok. 11c.
15  Kronika Wielkopolska, wyd. B. Kurbis, Warszawa 1970, s. 48.
16  S. Arnold, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej XII i XIII wiek [w:] Z dziejów średniowiecza, 

Warszawa 1968, s. 406.
17  J. Motyka, Kasztelania chrzanowska, Chrzanów 1976, s.26 i nast.; J. Rajman, Początki kasztelani w Chrzanowie [w:] „Teki 

Krakowskie”  t. V, 1997, s. 138.
18  J. Rajman, Początki kasztelani …, s. 138.
19  J. Długosz, Dzieje Polski, t. II, Kraków 1968, s. 417.
20  O. Halecki, Powołanie księcia Władysława Opolczyka na tron krakowski w 1273 roku [w:] „Kwartalnik Historyczny” 1913,            

s. 216.
21  KDP, t. III , dok. nr. 13.
22  Z. Birkenmajerowa, Ślaskie sprawy Gryfi tów płockich XIII stulecia [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, 

Katowice 1938.
23  J. Długosz, Dzieje Polski, t. II, s. 207.
24  Z. Birkenmajerowa, Śląskie … s. 250.
25 M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 39.
26   KDM, t. II, dok. 419.
27  D. Molenda, Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko krakowskich do połowy XVI wieku, Wrocław 1963, s. 66.
28  K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław 1958, s. 117.
29   KDM, t. II, dok. 423.
30  S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 46.
31  K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa polskiego X-XIII w., Wrocław 1975, s. 173. 
32  D. Molenda, Górnictwo kruszcowe ..., s. 155.
33  Tamże, s. 363.



34  Monumenta Polonia Vaticana (dalej MPVat.), t. I, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913, s. 371.
35  J. Długosz, Liber benefi ciorium dioecesis Cracoviensis,  t. II, wyd. A. Przeździecki, Kraków 1864, s. 228. 
36  S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi w Małopolsce XIV - XV wieku, Warszawa 1971, s. 75.
37  faktyczna wielkość łana nie została w historiografi i jednoznacznie ustalona, tutaj przyjęto wielkości orientacyjne.
38  J. Rajman, Dzieje parafi i Jaworzno w okresie przedrozbiorowym. Okres staropolski [w:] Jaworzno zarys dziejów do 1939 roku, 

pod red. J. Hampla i J. Zawistowskiego, Kraków b. r. w., s. 64.
39 Tamże, s. 65.
40  dokument zachowany w odpisach: Archiwum Kurii Metropolitalnej (dalej: AKM) w Krakowie oraz Archiwum Głównym Akt 

Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), wydany w: Zbiór dokumentów małopolskich, t. V, wyd. S. Kuraś, Wrocław 1962, s. 20, 
dok. 14.

41  dokument zachowany w odpisach w AKM oraz AGAD, oraz S. Kuraś, Zbiór ..., t. V, s. 330, dok. 842.
42 Tamże, s. 331.
43  J. Rajman, Dzieje parafi i Jaworzno..., s. 49 i nast.
44  Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, pod red. F. Kiryka i R. Kołodziejczyka, t. I, Kraków 1978, s. 381.
45  M. Antoniewicz, Mikołaj Kornicz Siestrzeniec sławny burgrabia będziński, Katowice 1987, s. 67.
46  ZDM, t. V, dok. 842, s. 330, informacja zawarta w przypisie.
47  Tamże, s. 331.
48  Tamże, s. 331.
49  Tamże, s. 331.
50  Tamże, s. 332.
51  Tamże, s. 332.
52  Tamże, s. 332.
53  Tamże, s. 332.
54  Tamże, s. 332.
55  Tamże, s. 332.
56  Tamże, s. 332.
57  Tamże, s. 333.
58  Tamże, s. 330, informacja zawarta w przypisie.
59  M. Kiełczewska - Zalewska, Geografi a osadnictwa, Warszawa 1972; Z. Podwińska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego na 

ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu, Wrocław - Warszawa - Kraków 1971.
60 K. Buczek, Książęca ludność ..., s. 70.
61  MPVat., t. I, s. 371.
62 K. Buczek, Rachunki świętopietrza podstawą badań nad zaludnieniem Polski [w:] Mediewalia w 50-tą rocznicę pracy naukowej 

Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960.
63 przyjmując jeden denar od domu oraz pięć osób na dom.
64  J. Długosz, Liber benefi ciorum ..., s. 228.
65  J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski, t. I, Poznań 1950, s. 160.
66 dane rejestrów poborowych cytowane są za: Słownik historyczno-geografi czny województwa krakowskiego
 w średniowieczu, oprac. Z. Leszczyńska-Skrętowa, t. II, z. II, Wrocław - Warszawa - Kraków 1989, s. 283. 
67 Tamże, s. 283.
68  AKM, Akta Offi cialia, t. 129. 
69  Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Thainer, Roma 1860, s. 250.
70  MPVat. t. I, s. 371.
71 Z. Wojciechowski, Ze studiów nad organizacją państwa polskiego za Piastów, Lwów 1924, s. 13 –14.
72  Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. II, wyd. F. Piekosiński, dok. 294. 
73  AKM, Acta Offi cialia, t. XI  s. 68.
74  Tamże, t. XXIV , s. 614; Acta Episcopalia t. VIII, s. 79, 80.
75  AKM, Acta Episcopalia  t. XVIII , s. 26, 27; Acta Offi cialia t. CII , s. 271; Liber Retaxationum, wyd. Z. Leszczyńska - Skrętowa, 

Wrocław, s. 152.
76  AKM, Acta Episcopalia, t. XVI, s. 165 - 166; Acta Offi cialia t. CXII, s. 217 – 219.
77  AKM, Acta Episcopalia, t. XVI, s. 165 - 166, t. XVIII, s. 165 - 166, t. XXIX, s. 315, t. XXXI, s. 7.
78  Tamże, t. XVIII, s. 26 – 27.
79 Wizytacja biskupa Radziwiła z 1598 r. „…dom dla rektora szkoły z ogrodem któremu pleban płaci dwa fl oreny i dwadzieścia 

groszy rocznie oraz uzyskiwane warzywa. Poza tym rektor posiada dwa stajania pola leżące za plebanią, a odstąpione mu od 
proboszcza”.

80 KDP, t. III, dok. 22; KDM, t. II, dok. 419.
81 D. Molenda, Górnictwo kruszcowe ..., s. 180.
82 Tamże, s. 66.
83 Tamże, s. 130.
84 Tamże, s. 90.

11



BIBLIOGRAFIA 
ŹRÓDŁA DRUKOWANE
1. Długosz J., Liber benefi ciorum dioecesis Cracoviensis, t. II, wyd. A.Przeździecki, Kraków 1864. 
2. Długosz J., Dzieje Polski, t. II, Kraków 1868.
3 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1883.
4. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886.
5. Kodeks dyplomatyczny Polski, wyd. L. Rzyszczewski i A. Muczkowski, t. III, Warszawa 1858.
6. Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński i S. Smolka, Lwów 1876.
7. Kronika Wielkopolska, wyd. B. Kurbis, Warszawa 1970.
8. Księga dochodów benefi ciów diecezji krakowskiej, z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, 

Wrocław 1968. 
9. Kuraś S., Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z archiwum metropolitalnego i kapitulnego w Krakowie [w:] „Studia              

z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. III, Kraków 1959.
10. Monumenta Poloniae Vaticana, t. I, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913.
11. Słownik historyczno-geografi czny w średeniowieczu, t. II, z. 2, wyd. Zofi a Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1989. 
12. Theiner A., Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, Roma 1860.
13. Zbiór dokumentów małopolskich, t. V, wyd. S. Kuraś, Wrocław 1969.

ŹRÓDŁA NIEDRUKOWANE
1. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Ofi cialia, t. XI, t. CII, t. CXII. 
2. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Episcopalia, t. XVI, t. XVIII, t. XXIX, t. XXXI.

LITERATURA
1. Antoniewicz M., Mikołaj Kornicz Siestrzeniec sławny burgrabia będziński, Katowice 1987.
2.  S. Arnold S., Z dziejów średniowiecza - wybór pism, Warszawa 1968.
3. Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju państwa i prawa polskiego, Warszawa 1995.
4. Birkenmajerowa Z., Śląskie sprawy Gryfi tów płockich XIII stulecia [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”,        

t. VI, Katowice 1938.
5. Birkenmajerowa Z., Rodowód średniowiecznych Gryfi tów śląskich [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”,      

t. V, Katowice 1936. 
6. Buczek K., Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław 1958.
7. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Pochodzenie, gospodarka, polityka, Wrocław 1980.
8. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982. 
9. Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, pod red. F. Kiryka i R. Kołodziejczyka, t. I, Kraków 1978.
10. Gedl B.,  Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Grodzisku w Jaworznie w roku 1966 [w:] „Sprawozdania Archeologiczne”, 

t. XX, 1969.
11. Halecki O., Powołanie księcia Władysława Opolskiego na tron krakowski w roku 1273 [w:] „Kwartalnik Historyczny” t. XXVII,  

1913.
12. Inglot S., Stan i rozmieszczenie, uposażenie biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku, Lwów 1925.
13. Inglot S., Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa, Warszawa 1986.
14. Jaworzno zarys dziejów do 1939 roku, t. I, pod red. J. Hampla i J. Zawistowskiego, Kraków b.r.w.
15. Kiełbicka A., Studia nad sołectwami w województwie krakowskim w XV-XVIII wieku, Toruń 1964.
16. Kiełczewska - Zalewska M., Geografi a osadnictwa, Warszawa 1972.
17. Korta W., Rozwój wielkiej własności feudalnej na Śląsku do połowy XIII wieku, Wrocław 1964.
18. Kraków i Małopolska przez dzieje, pod red. C. Bobińskiej, Kraków 1970.
19. Materiały Państwowej służby Ochrony Zabytków w Katowicach, ul. Francuska 50, teczka Jaworzno.
20. Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, Wrocław 1975.
21. Molenda D., Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko - krakowskich do połowy XVI wieku, Wrocław 1963. 
22. Molenda D., Kopalnie ołowiu na terenie złóż śląsko - krakowskich w XVI i XVII wieku, Warszawa 1972.
23. Motyka J., Kasztelania chrzanowska, Chrzanów 1976.
24. Podwińska Z., Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1971.
25. Rajman J, Od kasztelanii do powiatu. Ziemia chrzanowska na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska, cz. I:  Na pograniczu 

śląsko-małopolskim w czasach staropolskich [w:] „Teki Krakowskie”, t. VII, 1998.
26. Rajman J., Początki kasztelani w Chrzanowie. Próba wykorzystania możnych do obrony granicy śląsko-małopolskiej 

w pierwszej połowie XIII wieku. Prace ofi arowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin [w:] „Teki 
Krakowskie” t. V, 1997.

27. Rajman J., Pogranicze śląsko - małopolskie w średniowieczu, Kraków 2000. 
28. Rospont S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.
29. Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t. I, Poznań 1947.
30. Rymut K., Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław 1967.
31. Ulanowski B., O założeniu i uposażeniu klasztoru benedyktynek w Staniątkach, Kraków 1891.
32. Wojciechowski Z., Ze studiów nad organizacją państwa polskiego za Piastów, Lwów 1924.
33. Ziemia chrzanowska i Jaworzno, pod red. J. Lewandowskiej, Kraków 1969.

12



13

ENERGETYKA  W JAWORZNIE
Maria Leś - Runicka

Początki przemysłowego wytwarzania energii 
elektrycznej miały miejsce pod koniec XIX wieku, dokładnie 
przyjmowany jest rok 1878. Od tego czasu w dużych 
zakładach przemysłowych rozpoczęto produkcję energii na 
potrzeby własne. Ale dynamika rozwoju energetyki zawodowej 
powstrzymywana była brakiem technologii przesyłu energii na 
odległość. Nie opanowano jeszcze sposobu wysyłania energii 
poza miejsce jej wytworzenia.

W roku 1882 Marcel Deprez na terenie Niemiec 
dokonał udanego przesyłu energii na odległość 57 km. 
Od tego momentu nastąpił gwałtowny rozwój energetyki. 
Miały miejsce dalsze udoskonalenia i w europejskich 
ośrodkach przemysłowych powstawały coraz liczniej zakłady 
energetyczne.

Na ziemiach polskich pierwsze elektrownie powstały 
w 1898 roku: na Górnym Śląsku oraz w zaborze rosyjskim 
w okręgu łódzkim1. W zaborze austriackim również powstały 
tego typu zakłady. Do jednych z pierwszych należą 
urządzenia energetyczne w jaworznickiej kopalni 
Rudolf. W 1898 roku zainstalowano dwa agregaty prądu 
stałego, każdy o mocy 160 kW, które służyły do napędu 
kopalnianej sortowni2.

Zatem początki jaworznickiej energetyki nie odbiegają 
dużo w czasie od elektrowni powstających wtedy na świecie. 
Ale niewielkie urządzenie stanowiące napęd sortowni było 
tylko eksperymentem technicznym. O prawdziwym początku 
jaworznickiej energetyki można mówić w 1903 roku, kiedy 
właściciele jaworznickich kopalń podjęli decyzję o budowie 
własnej elektrowni. Taka decyzja oznaczała przejście jaworz-
nickich  kopalń  na  zasilanie  energią  elektryczną,  a  w przy-
szłości elektryfi kację całej okolicy.

AUSTRIACKIE POCZĄTKI

Prawdziwy początek energetyki w Jaworznie 
rozpoczął się od tzw. centrali 
elektrycznej, którą zbudowano 
w 1903 roku – na ówczesnej   
kopalni Friedrich - August  
(później Piłsudski). Jaworznickie 
kopalnie stanowiły wtedy tzw. 
Jaworznickie Gwarectwo Węglo-
we, własność spółki wiedeńskich 
przedsiębiorców. Popularnie 
gwarectwo zwane było spółką 
Gutmanów, ponieważ wieloletnim 
prezesem rady nadzorczej był 
Dawid Gutman, a kilku członków 
tej rodziny było udziałowcami 
spółki.

Początek rozpoczął się           
od zbiegu nieszczęśliwych wy-
padków. 4 sierpnia 1902 roku 
w kopalni Rudolf nastąpiła eks-
plozja kotłów3. Zginęło czterech 
ludzi. Kopalnia Rudolf została 
unieruchomiona, górnicy przesu-
nięci do pracy w kopalni Friedrich 
- August. Nie usunięto skutków 
wypadku w kopalni Rudolf, kiedy 

w nocy z 24 na 25 grudnia tego samego roku, na kopalni Frie-
drich – August wybuchł pożar na powierzchni. Przyczyna po-
została nieznana, ale skutki były ogromne. Została zniszczo-
na prawie całkowicie zabudowa powierzchni kopalni, w tym 
również maszyny dostarczające parę do pomp odwadniają-
cych kopalnię, skutkiem czego nastąpiło zalanie podziem-
nych wyrobisk4.

Sytuacja w Jaworznie była katastrofalna. Jedna 
kopalnia prawie całkowicie zalana, drugiej groził podobny 
los. Nad jaworznickim górnictwem zawisła groźba likwidacji, 
a nad miastem widmo ekonomicznej klęski. Znano podobny 
wypadek w zabrzańskiej kopalni, gdzie usunięcie skutków 
katastrofy i ponowne uruchomienie wydobycia trwało prawie 
dwa lata oraz pochłonęło ogromne środki fi nansowe.

Wiedeńska spółka właścicielka jaworznickich kopalń 
Rudolf oraz Friedrich - August, podjęła decyzję o odbudowie 
zniszczonych kopalń. Nowością był fakt, że zdecydowano się 
nie tylko na odbudowę zalanych kopalń, ale jednocześnie 
podjęto decyzję o generalnej modernizacji i wprowadzeniu 
nowych urządzeń produkcyjnych o napędzie elektrycznym. 
Przy takim podejściu do sprawy konieczne było uruchomienie 
zakładowej elektrowni. 

Skutki katastrofy zostały usunięte już na początku 
maja 1903 roku, podziemne wyrobiska zostały odwodnione. 
W obu kopalniach można było wznowić wydobycie 
węgla. Akcja ratunkowa przeprowadzona została według 
oryginalnego pomysłu inż. Hugona Kowarzyka, naczelnego 
inspektora górniczego jaworznickich kopalń. Sprawa była 
znana w kręgach górniczych, opisana w fachowej literaturze 
i uznana za wielki sukces oraz postęp w polskim wydobyciu 
węgla kamiennego5.

Po usunięciu skutków pożaru, latem i jesienią 1903 roku 
w kopalniach prowadzono szereg prac modernizacyjnych. Do 
najważniejszych należało wybudowanie wspomnianej centrali 
elektrycznej. Odbyło się to w ten sposób, że na kopalni 
Friedrich - August ustawiono dwa generatory w budynku               

Kopalnia Fryderyk - August. Rok 1915.



szybu Karol, które połączono kablem podziemnym z genera-
torami  kopalni Rudolf (istniejące tam od 1898 r.) w ten sposób 
powstała pierwsza, zakładowa elektrownia, która zasilała 
elektryczny napęd sortowni i transportu na pochylni głównej6.

Następny etap nastąpił za siedem lat. W 1910 roku 
rada nadzorcza spółki podjęła decyzję o dalszej rozbudowie. 
Zdecydowano się na budowę elektrowni turbinowej według 
najnowszych wtedy technologii stosowanych w energetyce 
oraz elektrotechnice. Zakład energetyczny zlokalizowano na 
terenie kopalni Friedrich - August.

W roku 1911 uruchomiono pierwszy turbozespół 
o mocy 800 kW, dwa lata później, w roku 1913 drugi 
turbozespół o mocy 3300 kW. Połączono obie kopalnie 
kablem podziemnym. Urządzenia elektryczne z roku 1898 
zostały zlikwidowane, a zakładowa elektrownia posiadała  
4100 kW mocy łącznie7.

Szybki rozwój i zwiększanie mocy jaworznickiej 
elektrowni świadczy o intensywnej elektryfi kacji tutejszych 
kopalń – trzeba pamiętać, że wtedy elektrownia pracowała 
wyłącznie na potrzeby własne. Zapewne też wtedy zaświeciły      
w Jaworznie pierwsze elektryczne żarówki w  budynku 
dyrekcji kopalń oraz willi naczelnego dyrektora, może również 
w budynku mieszkalnym inżyniera Kowarzyka (budynek na 
rogu ul. Grunwaldzkiej i Zacisze).

O wzrastającym zapotrzebowaniu na energię 
elektryczną świadczy fakt, że wiedeńska spółka w 1916 
roku, dokonała następnej wielkiej inwestycji. W jej wyniku 
podwojono moc jaworznickiej elektrowni. Uruchomiono trzeci 
turbozespół o mocy – 3520 kW; elektrownia więc osiągnęła 
łączną moc – 7620 kW. Na tym kończył się pierwszy etap 
elektrowni, budowanej przez austriackich właścicieli tzw. 
spółkę Gutmanów8.

Dla ścisłości historycznej trzeba wspomnieć, że 
niezależnie od elektrowni kopalnianej, w najbliższej okolicy 
powstały dwa następne zakłady energetyczne – w kopalni 
Sobieski w Borach (1905 r.) oraz w cementowni w Szczakowej 
(1909 r.). Zakłady przemysłowe musiały we własnym zakresie 
zadbać o dostawy energii elektrycznej na potrzeby własne, 
nie istniała jeszcze energetyka zawodowa,

Niestety nie znamy twórców jaworznickich elektrowni. 
W dokumentach nie odnaleziono nazwisk projektantów 
budowniczych oraz pracowników pierwszych zakładów 
energetycznych. Zakłady te nie posiadały na początku 
własnej odrębności, organizacyjnie podlegały kopalniom lub 
cementowni.

OKRES II RZECZPOSPOLITEJ

Po odzyskaniu niepodległości jaworznickie kopalnie 
przeszły na własność polskiego kapitału. Powstała spółka 
akcyjna zarządów dwóch miast: Krakowa i Lwowa z udziałem 
dwóch banków pod nazwą Jaworznickie Komunalne Kopalnie 
Węgla. Własnością spółki były kopalnie węgla kamiennego 
w Jaworznie, które teraz nazywały się: Piłsudski (dawniej 
Friedrich – August) i Kościuszko (dawniej Rudolf) oraz 
zakładowa elektrownia9.

W latach powojennych wzrosło zapotrzebowanie 
na węgiel. Wywołało to konieczność mechanizacji procesu 
wydobycia, a co za tym idzie zwiększenia dostaw energii 
elektrycznej. W ramach intensyfi kacji wydobycia w roku 
1920 podjęto budowę nowej kopalni Jan Kanty. Było 
to dodatkowym powodem większej produkcji energii 
elektrycznej. Ponadto w roku 1919 w całym kraju podjęto 
plan powszechnej elektryfi kacji, który był częścią programu 
rozwoju gospodarczego ówczesnej Polski10.

W latach 1919 - 1929, jaworznicka elektrownia 
zwiększała produkcję energii elektrycznej. Wzrost ten był 
bardzo duży: z 11,5 mln kWh do 25,3 mln kWh. Nie wykonano 
wtedy żadnych inwestycji, zwiększano tylko wydajność 
kotłowni w ramach własnych możliwości11.

W roku 1929 w Krakowie rozważano konieczność 
rozbudowy starej elektrowni miejskiej, która nie zabezpieczała 
już potrzeb miasta. Natomiast w Jaworznie, w zarządzie 
węglowej spółki, powstała idea zapewnienia zbytu węgla 
drogą zwiększania produkcji energii elektrycznej. W tym 
okresie odczuwano już kurczący się rynek zbytu dla węgla  
i  postawiono  na  rozszerzenie  działalności  energetycznej. 
Określono ten program w skrócie jako „...sprzedaż węgla            
w postaci prądu elektrycznego”12.

Zarząd jaworznickiej spółki przyjął ofertę Krakowa 
dostarczania energii elektrycznej w ilości 18 mln kWh 
rocznie. Obie strony robiły dobry interes, Kraków był przecież 
współwłaścicielem jaworznickich kopalń. 

Stara elektrownia nie była w stanie wykonać tak 
wielkich zamierzeń. W okresie dwóch lat 1929 - 1930 
wybudowano nową elektrownię, w której zamontowano 
turbozespół o mocy 11500 kW oraz wybudowano nowoczesną 
kotłownię z czterema kotłami. Elektrownia położona była obok 
starej, ale wybudowana od podstaw – w nowych budynkach   
z zastosowaniem np. takich ulepszeń jak mechaniczne 
zasilanie węglem i nowoczesne metody uzdatniania wody. 
Elektrownia Jaworzno w chwili oddania do ruchu, na 
początku 1931 roku, była najnowocześniejszą elektrownią 
w Polsce.

Od tego momentu produkcja energii elektrycznej          
w Jaworznie stale rośnie i oprócz corocznej dostawy 
18 mln kWh do Krakowa, zaczęto dostarczać energię 
również innym odbiorcom. Światło elektryczne dotarło pod 
przysłowiową strzechę w jaworznickiej parafi i. W następnych 
latach elektrownia wysyłała prąd do dalszych gmin powiatu 
chrzanowskiego.

W roku 1935 wydzierżawiono elektrownię Fabryki Azot 
w Jaworznie, osiągając w ten sposób łączną moc 25370 kW. 
Oznaczało to zajęcie pierwszego miejsca wśród elektrowni 
województwa krakowskiego i całej Małopolski Zachodniej13.

Wielkość rocznej produkcji jaworznickiej elektrowni 
wzrastała z poziomu około 26 mln kWh w roku 1931 do 
prawie 91 mln kWh w roku 1938. Dalszy rozwój zakładu 
energetycznego zabezpieczało uruchomienie w roku 1938 
nowego turbozespołu o mocy 20 000 kW14.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, elektrownia 
osiągnęła moc 45370 kW, zajmując siódme miejsce w ran-
kingu elektrowni w skali kraju. Było to wielkie osiągnięcie 
dla zakładu, który rozwinął się z elektrowni produkującej na 
potrzeby własne15. Jaworznicki zakład energetyczny uzyskał 
w roku 1937 status elektrowni okręgowej, stając się ważnym 
zakładem odnoszącym sukcesy w elektryfi kacji nie tylko 
regionalnej, ale również krajowej. 

Ogromne znaczenie miała elektrownia w latach 
tzw. wielkiego kryzysu, kiedy sprzedaż energii elektrycznej 
pozwalała na pokrycie strat spowodowanych zmniejszaniem 
się wydobycia i zbytu węgla. Trzeba również przyznać, że 
inwestycję energetyczną wykonano dzięki wcześniejszym 
zyskom z działalności górniczej spółki. Zakład energetyczny 
bowiem powstał ze środków fi nansowych węglowej spółki i był 
silnie związany ze zbytem węgla kamiennego. 

Taki układ stanowił zdrową podstawę jaworznickiej 
spółki i decydował o rozwoju przedsiębiorstwa w okresie 
międzywojennym. Kooperacja działu górniczego i energetycz-
nego stanowiła fundament na którym rozwijała się jaworznicka 
spółka i dzięki któremu przetrwała groźny kryzys gospodarczy 
lat trzydziestych XX wieku16.
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Trzeba przypomnieć, że wtedy nie wystarczyło 
wyprodukować energię elektryczną, należało zapewnić 
sobie stałych odbiorców. Oznaczało to budowę linii 
energetycznych, których przecież w kraju nie było; każdy 
zakład energetyczny budował je we własnym zakresie. Dla 
zabezpieczenia dostaw energii dla Krakowa wybudowano 
linię napowietrzną o długości 56 km. Dla elektryfi kacji innych 
odbiorców zbudowano następne linie energetyczne, których 
długość rokrocznie wzrastała. Warto więc wspomnieć, 
że poza zelektryfi kowaniem terenu dzisiejszego miasta 
Jaworzna, łącznie z ówczesnym miastem Szczakowa i jego 
zakładami przemysłowymi, jaworznicki zakład elektryfi kował 
powiat olkuski, bialski i część wadowickiego. Podłączone 
zostały wtedy takie znane zakłady jak: Państwowe Zakłady 
Wodociągowe w Maczkach, Fabryka Papieru w Kluczach, 
miasto Olkusz z fabryką Westena czyli zakłady wyrobów 
emaliowanych oraz wiele innych mniejszych miejscowości. 
Obszar zasilania elektrowni, poza miastem Krakowem, 
obejmował 1 636 km2 oraz 200 tysięcy ludności17.

W roku 1937 okręg krakowski podzielono na dwie 
części, z których zachodnia obejmująca powiaty: będziński, 
zawierciański, chrzanowski i olkuski, była całkowicie 
zelektryfi kowana i jak wówczas twierdzono dorównywała 
„...pod tym względem krajom zachodniej Europy”. W tym 
sukcesie ważną rolę odegrała jaworznicka elektrownia18.

Wobec pełnej elektryfi kacji najbliższej okolicy, 
jaworznicki zakład skierował się w kierunku wschodniej części 
ziemi krakowskiej, gdzie elektryfi kacja nie 
poczyniła takich postępów. Pierwszym 
krokiem było wykupienie z rąk obcego 
kapitału elektrowni w Wadowicach oraz 
utworzenie osobnej spółki akcyjnej 
pod nazwą Międzykomunalny Zakład 
Energetyczny. Spółka ta zajmowała się 
zorganizowaniem poszczególnych gmin 
i miast w celu budowy linii zasilających 
i elektryfi kowaniem odbiorców indywi-
dualnych i zbiorowych.

Plany przedsiębiorstwa obejmo-
wały tereny powiatów: wadowickiego, 
bialskiego i żywieckiego. Dla nich przewi-
dywano budowę linii zasilającej z Jaworz-
na do Kęt, gdzie projektowano budowę 
stacji rozdzielczej, skąd miały się rozcho-
dzić linie energetyczne do Andrychowa, 
Wadowic, Żywca i Białej. Cała inwesty-
cja obliczona została na kwotę 13,4 mln 
złotych polskich, z czego 6  mln  złotych  
gwarantowała  elektrownia w Jaworznie. 
Świadczy to o dobrej kondycji fi nansowej 
naszego przedsiębiorstwa. Projekt zo-
stał złożony w roku 1932 do Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, ale nie uzyskał aprobaty wobec sprze-
ciwu kopalni w Brzeszczach, która zabiegała o uprawnienia 
elektryfi kacji wspomnianych powiatów19. Elektrownia jaworz-
nicka w roku 1934 zabezpieczyła sobie dostawy energii na 
potrzeby budowy zapory wodnej w Porąbce do czasu ukoń-
czenia robót, budując prowizoryczną elektrownię20.

Elektrownia w Jaworznie, pomimo tak wszech-
stronnego i poważnego rozwoju, stale była częścią węglowej 
spółki, a o personelu wiemy tylko, że co najmniej od 1928 
roku jej kierownikiem był inż. Bolesław Muchlicki. To pod 
jego kierownictwem prowadzona była budowa elektrowni 
uruchomionej w roku 1931.

Do pracy w nowej elektrowni w 1933 roku przyjęto 
inż. Zygmunta Hoffmana oraz inż. Zdzisława Remera. 
Wspomniani panowie wymieniani są w spisach kadry 

kierowniczej jaworznickiej spółki do czasu wybuchu II wojny 
światowej21.

OKRES  OKUPACJI  HITLEROWSKIEJ

W czasie okupacji hitlerowskiej jaworznicka spółka 
została przejęta przez niemieckie przedsiębiorstwo pod 
nazwą Energieversorgung Oberschlesien, czyli Zaopatrzenie 
Energetyczne Górnego Śląska. Zadaniem spółki EVO było 
zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla gospodarki 
pracującej na potrzeby hitlerowskiej machiny wojennej.
W czasie wojny otrzymała ponadto zadanie zabezpieczenia 
dostaw energii dla budowanych w tym czasie wielkich 
zakładów zbrojeniowych pod Wiedniem. Tak określone 
zadania realizowane były przez jaworznickie kopalnie 
dostarczające węgiel do różnych elektrowni, natomiast 
jaworznicka elektrownia była rozbudowywana. Do 1943 roku 
wykonali szereg inwestycji, które doprowadziły do osiągnięcia 
mocy 100 tysięcy kW. Dla dalszego wzrostu produkcji energii 
postanowiono zbudować drugą elektrownię o docelowej mocy 
300 tys. kW. Nowa elektrownia otrzymała nazwę Wilhelm. 
Pierwszy etap inwestycji został zakończony 1 października 
1944 roku, a cała inwestycja miała być ukończona w 1946 
roku22.

W tak szybkim procesie budowy nowej elektrowni 
w Jaworznie duże znaczenie miała niewolnicza praca 
więźniów oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, dla 
których zorganizowano specjalną fi lię obozu pod nazwą „Neu 
- Dachs”.

Przebieg działań wojennych uniemożliwił Niemcom 
zakończenie jaworznickiej inwestycji. Do czasu wyzwolenia 
wykonano odwodnienie terenu, roboty ziemne i fundamentowe 
budynku głównego oraz fundamenty dwóch żelbetowych 
kominów23.

Po wojnie nie była możliwa kontynuacja rozpoczętych 
robót wobec braku urządzeń, głównie kotłów i turbozespołów 
zaprojektowanych przez niemiecką fi rmę Siemensa.
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Rozbudowa elektrowni kopalni Friedrich - August. Rok 1942.



OKRES POWOJENNY

W 1945 roku po wyzwoleniu z hitlerowskiej okupacji, 
w Jaworznie znajdowała się jedna czynna elektrownia, 
a druga była w budowie. Zwyczajem tamtej epoki ele-
ktrownie ponumerowano, jako Elektrownia Jaworzno I i II. 
Jednocześnie w ramach socjalistycznych zasad planowej 
gospodarki, wydzielono elektrownie ze spółki węglowej, 
grupując je w znacjonalizowanych przedsiębiorstwach 
energetyki zawodowej.

Fakt wydzielenia jaworznickiej elektrowni spod 
zarządu kopalni odpowiadał ówczesnej polityce gospodarczej. 
Natomiast kierownictwo jaworznickiej spółki widziało w tym 
pogorszenie warunków dla swojej działalności, ponieważ 
„..godzi w fi nanse i dochodowość spółki. Wszak elektrownia 
powstała z zysków kopalni, przechodziła początkowo 
długi okres defi cytowości, by po pokryciu 
amortyzacji stać się obecnie poważnym 
źródłem dochodów. Tymczasem teraz właśnie 
to źródło zostanie kopalniom odebrane” 24.

Elektrownia Jaworzno I eksploa-
towana była dokładnie 42 lata. Pod koniec 
1946 roku specjalna komisja energetyczna 
opracowała plan modernizacji, który polegał 
na sprowadzeniu trzech szwajcarskich turbo-
zespołów, automatyki sterującej i pomiarowej, 
transformatorów blokowych z Włoch, pomp 
zasilających, elektrofi ltrów, armatury i rurocią-
gów wysokoprężnych. Z Czechosłowacji spro-
wadzono kompletną młynownię węgla. To był 
pierwszy etap modernizacji w wyniku której 
elektrownia  osiągnęła  moc 78,8  MW,  a to 
pozwoliło na wycofanie z ruchu najstarszych 
urządzeń zainstalowanych przed pierwszą 
wojną światową25.

Drugi etap modernizacji Elektrownia I przechodziła           
w latach pięćdziesiątych. Zakończenie nastąpiło w 1959 roku. 
Elektrownia osiągnęła maksymalną moc 160 MW. Ze starych 
urządzeń pozostały jedynie turbozespoły z 1929 i 1938 roku.

Elektrownia II pomimo powojennych trudności i braku 
niemieckich planów rozpoczętej budowy, nie zrezygnowano 
z zamiaru powiększenia energetyki w Jaworznie. Budowa 
tej elektrowni weszła do centralnego planu inwestycji 
energetycznych kraju. Przeprowadzona została na podstawie 
radzieckich planów i w dniu 19 lipca 1953 roku uruchomiono 
dwa turbozespoły kończące pierwszy etap budowy26.

W toku dalszych 
modernizacji elektrownia 
Jaworzno II osiągała zwię-
kszenie mocy. W roku 
1956 posiadała moc 280 
MW, a w grudniu 1962 
roku moc wzrosła do 350 
MW. Łącznie jaworznickie 
elektrownie osiągnęły wte-
dy moc 510 MW 27.

Rozpoczął się eks-
port jaworznickiej energii 
elektrycznej do Czechosło-
wacji. Uruchomienie elek-
trowni Jaworzno II rozpo-
częło również epokę cie-
płownictwa. Od tego mo-
mentu zaczynają się do-
stawy energii cieplnej dla     
Jaworzna, które z kilkuna-
stotysięcznego miasta roz-
rosło się w stutysięczną 
aglomerację.

W latach siedemdziesiątych XX wieku jaworznicki 
ośrodek osiągnął poważną pozycję w energetycznym bilansie 
kraju, ale nie był to jeszcze koniec rozwoju. Pierwsze plany 
budowy trzeciej elektrowni powstały w 1962 roku. Planowano 
budowę elektrowni pod nazwą Elektrownia Jaworzno III .
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Elektrownia Jaworzno I. Widok ogólny. Rok 1958.

Budowa Elektrowni Jaworzno II. Rok 1953.



Plany budowy zostały zatwierdzone w 1965 roku. 
Istniały jednak spore rozbieżności, co do lokalizacji elektrowni 
w Jaworznie. Prawdopodobnie przeważyła opinia Centrali 
Zbytu Węgla, która uzależniła eksploatację pokładów węgla 
od odbioru tego paliwa przez miejscową energetykę28.
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Budowa elektrowni rozpoczęła się w roku 1972 
według planów Energoprojektu w Katowicach. Głównym 
wykonawcą było Śląskie Przedsiębiorstwo Budowy 
Elektrowni i Przemysłu. Elektrownia budowana była w kilku 
etapach. Została wyposażona w urządzenia najnowszej 
generacji, głównie produkcji krajowej np. kotły Rafako, turbiny 
Zamechu i generatory Dolmelu. Zastosowano najnowsze 
techniki w zakresie produkcji i rozdziału energii. Przy okazji 
nowej inwestycji przeprowadzono modernizację w starych 
elektrowniach. „W jedynce i dwójce” wybudowano kominy do 
wysokiego odprowadzania spalin29.

W roku 1979 elektrownia Jaworzno III uzyskała 
końcową moc 1200 MW. Wszystkie trzy elektrownie osiągnęły 
1710 MW. Były to szczytowe osiągnięcia jaworznickiej 
energetyki w okresie gospodarki planowej30.

W latach dziewięćdziesiątych jaworznicki zespół 
elektrowni musiał przejść gruntowną przemianę. Elektrownie 
stanowiły przykład typowych kolosów gospodarki 
socjalistycznej, które nie posiadały prawidłowej podstawy 
fi nansowania i rentowności. Proces restrukturyzacji 
przebiegał w kilku etapach. 21 grudnia 1995 roku nastąpiło 
przekształcenie państwowych elektrowni w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Jaworzno III. Przed 
nowym przedsiębiorstwem stanęły zadania związane z res-
trukturyzacją „giganta socjalistycznej gospodarki” jakim był 
niewątpliwie zespół elektrowni.

Najstarsza elektrownia tzw. „jedynka” została wybu-
rzona w roku 1998. Modernizacja „dwójki” to praktycznie bu-
dowa nowej elektrociepłowni, która przejęła zasilanie w ciepło 
całego Jaworzna31.

Elektrownia Jaworzno III razem z restrukturyzowaną 
kopalnią Jaworzno, utworzyła w lutym 1999 roku nową 
spółkę  pod  nazwą:  Zakład  Górniczo - Energetyczny 
Sobieski Jaworzno III. Przedsiębiorstwo stanowi kontynuację 
najlepszych tradycji jaworznickiego przemysłu, w którym 

panowała zgodna współpraca gó-
rnictwa węglowego oraz energetyki 
zawodowej32. Aktualnie stanowi 
chlubną wizytówkę naszego mia-
sta, jako nowoczesny zakład prze-
mysłowy, spełniający wszystkie 
wymogi dzisiejszej gospodarki. Dla 
mieszkańców Jaworzna jest najwię-
kszym i najważniejszym pracodawcą, 
a wszystkim, którzy zorganizowali to 
przedsiębiorstwo, należą się słowa 
najwyższego uznania za umiejętne 
pokonanie trudności związanych           
z transformacją ustrojową.

Elektrownia Jaworzno III. Rok 1978.

Wyburzanie komina Elektrowni Jaworzno I.  17. XII. 2000 r.



PRZYPISY

1 Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, red. nacz. A. Mączak, Warszawa 1981.
2 Referat B. Muchlickiego, Zarys historyczny i rozwój elektrowni Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla S.A. w Jaworznie  

[w:] Elektryfi kacja ziemi krakowskiej – materiały Komisji Energetyczno-Elektryfi kacyjnej Izby Przemysłowo - Handlowej, 
Kraków 1937. 

3 B. Muchlicki, Zarys historyczny..., s. 48.
4  Tamże., s. 48. 
5 Referat Jana Zarańskiego [w:] Pamiętnik I-go Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w roku 1906, pod red. Z. Kamińskiego, 

Lwów 1907.
6 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr.), Sprawozdanie Wydziału Elektrycznego, sygn. JKKW 1296.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 APKr., sygn. JKKW 5.
10 Tamże.
11 APKr., sygn. JKKW 1296.
12 Tamże.
13 B. Muchlicki, Zarys historyczny...,. s. 52 – 53.
14 APKr., sygn. JKKW 1296.
15 Tamże.
16 APKr., sygn. JKKW 5.
17 APKr., sygn. JKKW 1296/19.
18 B. Muchlicki, Zarys historyczny..., 
19 Tamże, s. 167.
20 Tamże, s. 171.
21 APKr., JKKW 1296/24.
22  Archiwum Państwowe w Katowicach, Sprawozdanie ze stanu jaworznickich kopalń w momencie wyzwolenia, sygn.               

KZPW 68.
23 Tamże. 
24 Tamże.
25 S. M. Koziarski, Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych, Opole 1997, s. 101.
26 Tamże, s. 102.
27 Tamże, s. 103.
28 Tamże, s. 133.
29 Tamże, s. 134. 
30 Tamże, s. 135.
31 Tamże, s. 135.
32 M. Leś - Runicka, Dzieje górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie 1767-2002, Jaworzno 2002, s. 97 - 105. 

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA NIEDRUKOWANE
1. Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. JKKW 5, JKKW 1296, JKKW 1296/19, JKKW 1296/24.
2. Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. KZPW 68.

LITERATURA
1. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, red. nacz. A. Mączak, Warszawa 1981.
2. Koziarski M. Stanisław, Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych, Opole1997.
3. Leś – Runicka M., Dzieje górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie 1767-2002, Jaworzno 2002. 
4. Muchlicki B., Zarys historyczny i rozwój elektrowni Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla S.A. w Jaworznie [w:] Elektry-

fi kacja ziemi krakowskiej – materiały Komisji Energetyczno-Elektryfi kacyjnej Izby Przemysłowo - Handlowej, Kraków 1937.
5. Pamiętnik I-go Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w roku 1906, pod red. Z. Kamińskiego, Lwów 1907.

18



HISTORIA OBOZU W JAWORZNIE
LATA 1943 - 1945

Eleonora Popławska

Tematem opracowania jest historia obozu w Osiedlu 
Stałym. Mimo, iż od czasu powstania obozu minęło prawie 
60 lat, pozostało wiele „białych plam” dotyczących jego 
historii. Dotyczy to w szczególności okresu po 1945 roku, 
ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w obozie więźniów 
narodowości: niemieckiej i ukraińskiej. Wiele już napisano na 
temat poszczególnych etapów istnienia obozu. Opracowania 
te nie są jednak szeroko rozpowszechnione i dostępne, 
a mieszkańcy Jaworzna  niewiele wiedzą na temat tra-
gicznych kart historii swojego miasta. Zresztą gdzie mieli się 
dowiedzieć? Do roku 1989 z wiadomych przyczyn historia 
obozu kończyła się na roku 1945, kiedy to oddziały Armii 
Czerwonej wyzwoliły miasto, a co zatem idzie i obóz. W latach 
90-tych dużo zaczęto pisać na  temat tragicznych kart historii 
Jaworzna, ale dotyczyło to przede wszystkim okresu, kiedy 
w obozie w Jaworznie przebywali młodociani więźniowie 
polityczni, a więc lat 1951 – 1955. Na łamach Zeszytów 
Historycznych Miasta Jaworzna postaram się przybliżyć 
Państwu historię obozu przez cały okres jego istnienia od 
1943 do 1955 roku. Nie będzie to jednak pełna monografi a 
obozu, a raczej kilka istotnych informacji, które powinien znać 
każdy mieszkaniec naszego miasta.

Dzisiaj pierwsza część, ta najbardziej znana i opisy-
wana:

HISTORIA  PODOBOZU „NEU - DACHS” 
FILII  KL AUSCHWITZ

Tragiczna historia tego miejsca zaczyna się 15 czerwca 
1943 roku (dok. 1.)1, kiedy to z inicjatywy niemieckiej spółki 
„Energie Versorgung Oberschlesien AG” (EVO) w Katowicach 
popieranej przez samego Alberta Speera2 powstał tutaj kolejny 
podobóz KL (Konzentrationlager) Auschwitz. Bezpośrednim 
powodem usytuowania w tym miejscu fi lii KL Auschwitz był 
fakt, że spółka EVO budowała w Jaworznie elektrownię 
„Wilhelm” (w miejscu gdzie obecnie stoi elektrownia Jaworzno 
II) i potrzebna jej była duża ilość taniej siły roboczej. Codzienne 
dowożenie więźniów z KL Auschwitz było uciążliwe i zbyt 
kosztowne, dlatego w maju 1943 r. Dyrekcja EVO zwróciła 
się do SS - Obersturmbannführera (podpułkownik) Gerharda 
Maurera3 z pismem o przydział 2000 robotników do budowy 
elektrownii w Jaworznie (dok. 2.)4. Jak ważna dla gospodarki 
Rzeszy była to inwestycja czytamy w piśmie, z dnia 29 maja 
1943 r. do SS – Obersturmbannführera Gerharda Maurera: 

„...Zwracamy uwagę na to, że nasza spółka założona  
przez generalnego inspektora wody i energii, ma gwarantować 
pokrycie zapotrzebowania na prąd dla zakładów metali lekkich 
powstałych na ziemiach wschodnich. Nasz kapitał akcyjny 
znajduje się całkowicie w rękach Rzeszy (Generalnego 
Inspektora Wody i Energii).

Budowa wielkiej elektrownii „Wilhelm” należy do 
natychmiastowego programu [...].

Jak można stwierdzić [...] sam plan budowy włączony 
jest do natychmiastowego programu Führera i ma priorytet 

konieczności oznaczony VIII 43 FfI. Budowy sektora 
górniczego naszej spółki, które wymagają zabezpieczenia 
elektrownii w węgiel, mają priorytet konieczności oznaczony 
VIII 43 Og2 i są one równie konieczne co budowa samej
elektrownii, ponieważ bez zabezpieczenia wydobycia węgla 
rozruch elektrownii byłby niemożliwy.

Prace budowlane rozpoczęły się początkiem tego roku. 
Jednak z powodu niedostatecznych przydziałów siły roboczej 
nie dopilnowano do tej pory planu budowy [...]. Minister 
Rzeszy ds. uzbrojenia i produkcji wojennej zobowiązał 
nas do tego, by datę 1 października 1944 r. traktować jako 
termin uruchomienia pierwszego poziomu budowy wielkiej 
elektrownii, dlatego też jedyną możliwością dotrzymania 
wymaganego planu budowy jest przyjęcie więźniów obozu 
koncentracyjnego. Zwracamy tez uwagę na to, że w tym 
przypadku chodzi o przyjęcie dużej liczby więźniów (prace na 
torach kolejowych, ogromne place budowy, masowe przyjęcia 
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dok. 1.   Pismo do Reichsführera SS H. Himmlera
potwierdzające powołanie z dniem 15.06.1943 r. fi lii
KL Auschwitz o nazwie „Neu - Dachs” w Jaworznie.



w ciągu dnia), także liczba wymaganych strażników może 
zostać w małym stopniu ograniczona. Zależy nam również na 
tym, by jak najszybciej zawiadomiono o możliwości przejęcia 
więźniów, aby do czasu budowy można było poinformować 
o wymaganiach odpowiednie obozy. [...] Bylibyśmy wdzięczni 
za możliwie szybką odpowiedź na naszą propozycję”.

Machina ruszyła, odpowiedź nadeszła bardzo szybko. 
Już 15 czerwca 1943 roku  przywieziono do Jaworzna pierw-
szy transport więźniów. Jak informuje EVO w piśmie z 18 
czerwca 1943 roku na terenie ich zakładu zatrudniano: 
103 –  więźniów uciekinierów z KL Auschwitz,
436 – angielskich więźniów wojennych przywiezionych
 z Lamsdorfu ze Stalagu VIII B,
100 –  więźniów karnych z więzienia w Sosnowcu5.

To oni z pomocą robotników cywilnych mieli najpierw 
rozbudować obóz, by mógł pomieścić następne transporty. 
Więźniowie pierwszego transportu zostali umieszczeni              
w jedynym istniejącym wtedy baraku (oznaczonym później 
numerem 8). Zasadniczą budowę obozu zakończono w listo-
padzie 1943 r. Powstało wtedy 14 baraków mieszkalnych;         
4 baraki – ustępy, szpital, kuchnia, magazyn odzieży, 
kotłownia, łaźnia, pralnia, warsztaty i magazyn artykułów 
spożywczych.

Nowy podobóz o nazwie „Neu - Dachs” został usytu-
owany przy skrzyżowaniu dróg Jaworzno – Katowice z szo-
są biegnącą do Wysokiego Brzegu. Od strony zachodniej               
i południowej otoczony był lasem. W południowej części 
ogrodzenia znajdowała się brama, przy której z inicjatywy 
EVO postawiono rzeźbę – drogowskaz, przedstawiającą 
trzy postaci: Żyda w chałacie, księdza i inteligenta. Od strony 
szosy Kraków – Katowice obóz otoczony był trzymetrowym 
murem, który uniemożliwiał osobom postronnym obserwację 
tego, co dzieje się na jego terenie. W sumie obóz obejmował 

ok. 6,6 ha powierzchni6. Otoczony był podwójnym rzędem 
kolczastych drutów podłączonych do wysokiego napięcia 
– nocą oświetlony. Wokół ogrodzenia wybudowanych było 
8 wież strażniczych zaopatrzonych w broń maszynową. 
Poza ogrodzeniem znajdowała się wartownia, garaże, basen 
przeciwpożarowy oraz trzy baraki spełniające role koszar SS. 

Obóz podlegał władzom KL Auschwitz – Birkenau. 
Natomiast w zakresie spraw kadrowych i dostarczania 
więźniów podporządkowany był KL Auschwitz III 
– Monowitz (Monowice). Komendantem obozu został SS 
– Obersturmführer (porucznik) Bruno Pfütze, a jego zastępcą 
SS – Unterscharführer (kapral) Paul  Weissmann7. Załoga 
obozu składała się z 200 – 300 SS – manów.

Zgodnie z życzeniem EVO jeszcze w 1943 roku do 
obozu w Jaworznie trafi ło 2 tys. więźniów. Rok później ich 
liczba zwiększyła się do ponad 3,5 tys. Mimo, że „Neu - Dachs” 
nie był obozem zagłady, nie było tutaj ani komór gazowych, 
ani pieców krematoryjnych, warunki w jakich przyszło żyć 
więźniom były takie same jak w innych niemieckich obozach 
koncentracyjnych. Więźniowie mieszkali w drewnianych 
barakach, w których były sale położone wzdłuż korytarzy. 
W salach znajdowały się trzypiętrowe prycze posłane 
papierowymi siennikami, do tego poduszka ze słomy i dwa 
koce. Więźniowie ubrani byli w typowe pasiaki, a na nogach 
mieli drewniane chodaki. Do pracy w kopalni otrzymywali 
gumowe lub skórzane buty oraz kombinezony znaczone 
czerwoną farbą. Obóz w Jaworznie uważany był za drugą po 
Auschwitz „wykańczalnię” ludzi8. Za najmniejsze wykroczenia 
dręczono więźniów karnymi ćwiczeniami, kilkugodzinnymi 
apelami także na mrozie, bito, maltretowano i stosowano 
karę słupka (wieszanie za wykręcone do tyłu ręce). W obozie 
w Jaworznie w betonowych podziemiach pralni mieścił 
się karcer ze Stehbunkrem (pomieszczenie 80cm x 80cm 
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dok. 2.       Pismo do SS Obersturmbannfürera G. Mauera o przydział 2 tys. więźniów.



gdzie zamykano 3 osoby). Nie padał tam najmniejszy 
promień światła, siedzenie było niemożliwe, można było 
jedynie przykucnąć. Barbarzyńskie warunki higieniczne, 
absolutnie niewystarczające wyżywienie, plaga  różnych 
insektów (pchły, wszy, itd.) oraz praca ponad siły 
powodowały, że co miesiąc do KL Auschwitz odchodziły 
transporty ok. 200 więźniów tzw. „muzułmanów” 
skrajnie wycieńczonych, chorych i niezdolnych do 
pracy, ich przeznaczeniem były komory gazowe obozu 
macierzystego. 

Przykładem na to są listy więźniów z dnia 18 
stycznia 1944 r. (dok. 3)9 zawierające nazwiska 254 osób 
narodowości żydowskiej (Żydzi z całej Europy – na liście 
są Niemcy, Holendrzy, Chorwaci, Belgowie, Francuzi, 
Grecy i Polacy – stanowili większość więźniów „Neu 
– Dachs”). Więźniowie ci zostali wyselekcjonowani do 
wywiezienia do komór gazowych KL  Auschwitz. Więźniów 
zmarłych bezpośrednio w obozie grzebano w pobliskim 
lesie. Na miejsce wywiezionych do zagazowania i zmar-
łych w obozie przychodziły oczywiście nowe transporty. 
Praca przecież musiała posuwać się dalej. Rzesza nie 
mogła pozwolić sobie na przestoje. 

Zasadniczym miejscem pracy więźniów podobozu 
„Neu – Dachs” był teren budowy elektrownii „Wilhelm” 
oraz jaworznickie kopalnie węgla. Więźniowie pracowali 
na trzy zmiany ok. 8 - 9 godz. łącznie z niedzielami (tylko 
jedna niedziela w miesiącu była wolna). Wykonywana 
przez więźniów praca nie tylko była ciężka, ale również 
niebezpieczna. Więźniowie zjeżdżali do kopalni szybem, 
gdzie do klatki windy przeznaczonej dla 6 osób wciskano 
ok. 30 przymusowych robotników, byle szybciej znaleźli 
się w pracy. Po powrocie „z pracy” do obozu więźniów 
czekało jeszcze około 2 godzin pracy na terenie samego 
obozu. 

Więźniowie za pracę nie dostawali oczywiście 
wynagrodzenia, ale zakłady płaciły za prace wykonywane 
przez więźniów. Pieniądze te zasilały konto bankowe KL 
Auschwitz. W sumie za pracę więźniów jaworznickie 
kopalnie zapłaciły ponad 5 mln RM. Utrzymanie obozu             
w tym czasie wyniosło 400 tys. RM KL Auschwitz wzbogaciło 
się więc na pracy więźniów z Jaworzna o niebagatelną sumę 
4,6 mln RM10.

Jedną z form obozowego ruchu oporu były ucieczki. 
Więźniowie „Neu – Dachs” podejmowali ucieczki zarówno 
z miejsca pracy jak i z obozu. Ogółem udało się ustalić                
14 ucieczek z podobozu w Jaworznie11. Już jesienią 1943 r. 
udało się uciec z kopalni dwóm więźniom. Kolejni dwaj uciekli 
z pomocą pracownika cywilnego J. Żurka, który wywiózł ich 
wózkami górniczymi. 15 kwietnia 1944 r. udanej ucieczki 
dokonał rosyjski więzień Aleksander Demidow. Jego rodak 
– Stefan Niemzof uciekł 1 maja 1944 roku12. Udanej ucieczki 
z jaworznickiego obozu dokonał również Wiktor Pasikowski      
nr obozowy 74513. 

Wiktor Pasikowski był więźniem KL Auschwitz, 
przywiezionym do obozu macierzystego pierwszym 
transportem 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie14. 
15 czerwca 1943 roku, a więc również pierwszym transportem 
został przewieziony do Jaworzna. 29 listopada 1944 roku 
wraz z Włodzimierzem Śmigielskim wydostał się z terenu 
obozu kolejką wąskotorową. W ucieczce tej pomagali 
członkowie miejscowych oddziałów GL, którzy przerzucili obu 
uciekinierów do Generalnego Gubernatorstwa.

Nie wszystkie jednak ucieczki były udane. Nie powio-
dła się ucieczka 5 więźniów, którzy usiłowali uciec w czasie 
powrotu z pracy, z kopalni „Fridrich – August”. Zostali oni 
zastrzeleni w okolicach ulicy Mostowej. Tragicznie zakończyła 
się też próba wydostania się z obozu podkopem. Więźniowie 
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wykopali 50 metrowy tunel, ale niestety jeden z kapo zauważył 
rozsypaną ziemię i wszczął alarm. Skutkiem tego zatrzymano 
grupę 56 więźniów, których wywieziono natychmiast do KL  
Auschwitz. Tam odbyło się śledztwo, w wyniku którego zapa-
dło 19 wyroków śmierci. Więźniów tych powieszono 6 grudnia 
1943 r. w podobozie w Jaworznie. Na tę okoliczność do „Neu 
– Dachs” zjechał komendant KL Auschwitz III H. Schwartz. 
Reszta oskarżonych trafi ła do karnej kompanii w Birkenau15.

Zbliżający się front wschodni zmusił władze KL 
Auschwitz do wydania rozkazu likwidacji podobozu. Ostatni 
apel odbył się 17 stycznia 1945 roku. Stan liczebny wynosił 
wówczas 3664 więźniów, z czego 3200 ewakuowano pod 
strażą uzbrojonych SS – manów. Każdy więzień mógł ze sobą 
zabrać bieliznę, koc, rzeczy osobiste. Wyżywienie w czasie 
marszu miał stanowić bochenek chleba i konserwa. Marsz 
więźniów obozu w Jaworznie prowadził przez Chorzów, 
Bytom, Gliwice, Blachownię Śląską, Koźle, aż do obozu 
Gross – Rosen (Rogoźnica), skąd przetransportowano ich 
do KL Buchenwald. Na terenie obozu w Jaworznie , którego 
Niemcy nie zdążyli zniszczyć pozostało jeszcze ponad 400 
więźniów niezdolnych do marszu. 22 stycznia 1945 roku do 
Jaworzna, a tym samym do obozu wkroczyły oddziały Armii 
Czerwonej. Wydawać by się mogło, że na tej dacie zakończy 
się tragiczna historia tego miejsca. Niestety, nowa władza 
postanowiła wykorzystać istniejący obóz do swoich celów.

Dalszy los podobozu „Neu – Dachs” w kolejnym 
numerze.

Plan obozu.
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dok. 3.     Wykaz więźniów przeznaczonych do wywiezienia i zagazowania do KL Auschwitz.
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PRZYPISY
1  Archiwum Państwowe, Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, ze zbiorów Izby Pamięci i Tradycji w Szkole Podstawowej 

nr 5 (dalej: AP w Oświęcimiu, ze zbiorów IPiT w SP nr 5), Pismo do Reichsführera SS Heinricha Himmlera potwierdzające 
powołanie z dniem 15.06.1943 r. fi lii KL Auschwitz o nazwie „Neu – Dachs”.

2  Albert Speer – ur. 19.03.1905 r., w latach 1942 – 1945 był ministrem III Rzeszy do spraw uzbrojenia i produkcji wojennej. 
Równocześnie był naczelnym kierownikiem Głównego Urzędu do spraw techniki w NSDAP, naczelnym przewodniczącym 
Narodowosocjalistycznego Związku Techników Niemieckich, generalnym inspektorem do spraw wody i energii. Wyrokiem 
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze z dnia 1 października 1946 r. w procesie głównych zbrodniarzy 
wojennych został skazany na 20 lat więzienia.

3  Gerhard Maurer – ur. 09.12. 1907r., członek NSDAP i SS od 1934 r., szef Urzędu D II (sprawy zatrudnienia więźniów), który 
szeroko rozbudował. Powołał w każdym obozie odpowiedzialnego kierownika oddziału zatrudnienia (Arbeitseinsatz), który 
miał się zajmować zagadnieniem zatrudnienia więźniów w przemyśle zbrojeniowym. W 1943 r. Maurer został zastępcą 
Inspektora Obozów Koncentracyjnych. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 6 grudnia 1951 r. został skazany 
na karę śmierci. Wyrok wykonano.

4  AP w Oświęcimiu, ze zbiorów IPiT w SP nr 5, Pismo do SS-Obersturmbannfűhrera G. Mauera o przydział 2 tys. więźniów.

5  AP w Oświęcimiu, ze zbiorów IPiT w SP nr 5, Pismo EVO z 18. 06. 1943 o ilości zatrudnionych więźniów.

6  Arkadiusz Kwieciński, prokurator OKŚZpNP Katowice, Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w Centralnym Obozie Pracy 
w Jaworznie  na obywatelach polskich narodowości ukraińskiej, [w:] „Biuletyn IPN”, 2001, nr 8.

7  Jaworzno – zarys dziejów w latach 1939 – 1990, praca zbiorowa pod red. J. Zawistowskiego, Kraków 1996, s. 38. 

8  Tamże, s. 39.

9  AP w Oświęcimiu, ze zbiorów IPiT w SP nr 5, Wykaz więźniów przeznaczonych do wywiezienia do zagazowania do KL 
Auschwitz.

10  F. Piper, Podobóz „Neu – Dachs” [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, 1970, nr 12, s. 95.

11  K. Dunin – Wąsowicz, Ucieczki z obozów koncentracyjnych [w:] „Dzieje Najnowsze”, 1977, nr 2, cz. II, s. 63 - 68.

12  D. Czech, Kalendarz wydarzeń w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka [w:] „Zeszyty Oświęcimskie” 1977, nr 4,              
s. 131 – 142.

13  T. Iwaszko, Ucieczki więźniów z obozu koncentracyjnego Oświęcim [w:] „Zeszyty Oświęcimskie” 1977, nr 7, s. 3 - 54.

14  Tamże; w tym dniu do KL Auschwitz przywieziono grupę 728 mężczyzn, których numery obozowe zaczynały się od 31.

15 K. Jońca, A. Koniczny, F. Połomski, Działalność gestapo. Sądownictwo specjalne dla Polaków i Żydów. Obozy i więzienia na 
Śląsku w latach 1939 – 1945, Wrocław 1964, s. 85 i nast.  
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KAROL  PNIAK
 BOHATER  Z  JAWORZNA

Małgorzata Hałczyńska

Urodził się w Jaworznie 26 stycznia 1910 roku                 
w rdzennie jaworznickiej rodzinie Franciszka i Marii Pniaków. 
Był trzecim synem z sześciorga rodzeństwa. Po skończeniu 
szkoły powszechnej naukę kontynuował w Gimnazjum             
w Chrzanowie. Będąc w klasie siódmej został dyscyplinarnie 
z niej wyrzucony, za niedozwoloną grę w karty. Na polecenie 
ojca, podjął pracę w kopalni. Na krótko jednak. Chciał być 
wolny jak ptak, marzył o lataniu. 

Do lotnictwa wstąpił ochotniczo jesienią 1928 
roku i rozpoczął służbę w II Pułku Lotnictwa w Krakowie. 
Dowództwo Pułku szybko spostrzegło nadzwyczajne 
predyspozycje lotnicze Karola i w 1929 roku powierzyło 
mu funkcję instruktora w pułkowym Dywizjonie Szkolnym                 
w stopniu starszego szeregowca. W latach 1930-1931 zdobył 
wyższe  przeszkolenia   w  Szkołach  Pilotażu  w  Bydgoszczy  
i Grudziądzu. W 1931 roku został przydzielony do 122 eskadry 
myśliwskiej II Pułku Lotniczego w Krakowie. Już wówczas 
wykonywał efektowne akrobacje na myśliwcach, przelatywał 
pod mostami Krakowa: Podgórskim i Dębnickim. Wyczyny 
te były mocno karane przez dowództwo. Jedynie w Anglii 
usłyszał: „cóż by to był za pilot myśliwski, który nie wywinąłby 
jakiegoś numeru?” W sławnej „Trójce Bajana” był bocznym 

pilotem wraz z Mackiem, a po przeniesieniu kpt. pil. Bajana 
z krakowskiego pułku Karol Pniak został liderem „Trójki 
krakowskiej” (Pniak, Macek, Kosiński), rozsławiając imię 
polskiego lotnictwa w krajowych i zagranicznych pokazach 
i zawodach lotniczych. Był zdobywcą szeregu najwyższych 
nagród, stał się wzorem do naśladowania dla młodych 
adeptów sztuki lotniczej, a   po śmierci kpt. Żwirki (1933 rok), 
pierwszym pilotem II Rzeczpospolitej.

Pomimo wspaniałych osiągnięć i znakomitych 
wyników, incydent z gimnazjum był poważną przeszkodą  

w uzyskiwaniu awansu (nie mając matury pozostawał nadal 
kapralem). Postanowił podjąć naukę w Szkole Ofi cerskiej           
w Bydgoszczy i w 1936 roku zdobył maturę. W czerwcu 1939 
roku ukończył najlepszą na świecie wyższą uczelnię lotniczą 
„Szkołę Orląt” w Dęblinie i otrzymał przydział do 142 eskadry 
myśliwskiej IV Pułku Lotniczego w Toruniu. W sierpniu 1939 
roku otrzymał stopień podporucznika o czym dowiedział się 
dopiero we wrześniu w Rumuni.

Kampanię  wrześniową  Karol  Pniak  rozpoczął                
w składzie 142 eskadry myśliwskiej stacjonującej na lotnisku 
w Toruniu. Wraz z eskadrą 141 tworzyła III/4 Dywizjon 
Myśliwski należący do Lotnictwa Armii „Pomorze”. 30 sierpnia 
1939 roku w związku z groźbą wybuchu wojny i możliwością 
zbombardowania przez lotnictwo niemieckie stałych lotnisk 
eskadra przeniosła się na lotnisko polowe Markowe. 1 wrześ-
nia 1939 roku, po godzinie piątej rano dowódca dywizjonu 
powiadomił personel o wybuchu wojny. Wkrótce potem 
nastąpił start trzysamolotowego klucza alarmowego w skład 
którego wchodził ppor. Karol Pniak. W czasie tego lotu ppor. 
Skalski zestrzelił niemiecki samolot rozpoznawczy i tym 
samym otworzył listę zestrzeleń 142 eskadry. Następnego 
dnia w czasie walki z dwoma wyprawami bombowymi 

lecącymi nad cele w Toruniu, Pniak zestrzelił 
swój pierwszy nieprzyjacielski bombowiec 
DO-17, ostrzeliwujący z tyłu maszynę kpt. 
Leśniewskiego i być może, że w ten sposób 
uratował życie swemu dowódcy1. W czasie 
tego lotu polscy piloci zestrzelili 7 niemieckich 
samolotów bez strat własnych. 3 września 
Pniak uczestniczył w locie patrolowym na 
trasie Chełmża - Grudziądz - Łasin. 4 września 
rano wykonał lot rozpoznawczy na korzyść 
Sztabu Armii „Pomorze”. W tym samym czasie 
142 eskadra przeniosła się na lotnisko koło 
Poczałkowa. Wczesnym popołudniem w czasie 
walki z przeważającymi siłami wroga ppor. Pniak 
zniszczył Ju – 872. Od 5 - 9 września uczestniczył 
w intensywnych lotach 142 eskadry. 9 września 
w rejonie Łucka w czasie lądowania uszkodził 
swojego P 11 c. W następnych dniach wraz ze 
swoją eskadrą przenosi się na kolejne lądowiska. 
W wyniku braków zaopatrzenia samolotów             
w paliwo ilość lotów drastycznie spada. Mimo to 
eskadra wykonała jeszcze kilka lotów bojowych. 

17 września Naczelny Wódz wydał rozkaz ewakuacji sił 
lotniczych do Rumunii. Po południu 17 września ocalałe 
samoloty z Dywizjonu III/4 odleciały na lotnisko Czerniowiec 
w Rumunii. 18 września ppor. K. Pniak wraz z innymi pilotami 
z dywizjonu samochodami przekroczył granicę z Rumunią 
gdzie został internowany w obozie dla uchodźców w Tulczy. 
Stamtąd uciekł w cywilnym ubraniu wraz z całą grupą 
pilotów pod dowództwem kpt. Rolskiego do Bukaresztu. Po 
załatwieniu w polskiej ambasadzie fałszywych paszportów 
grupa udała się do portu w Balciku. 15 października do portu 

„Trójka krakowska” (od lewej Pniak, Macek, Kosiński).



zawinął grecki statek „St. Nicolas”, na który zaokrętowano 
polskich lotników. Nie obyło się oczywiście bez komplikacji. 
Wspomina kpt. Rolski: „Było już zupełnie ciemno, gdy 
stanąłem przed kontrolerami. Zaraz za mną stal ppor. Pniak 
Obejrzeli nas dokładnie w świetle latarni i zakomunikowali 
nam, że nie możemy jechać, bo jesteśmy wojskowymi. Mamy 
odejść i nie przeszkadzać. Próbowaliśmy tłumaczyć. Ja 
wskazywałem na paszport, w którym jak wół było napisane, 
i to w dwóch językach: po polsku i po francusku, że jestem 
kupcem, u Pniaka widniał zawód nauczyciel. (...) Kląłem 
okropnymi słowami cale to rumuńskie królestwo, a żandarmów 
w szczególności. Cholery na nich nie było, albo przynajmniej 
malarii z komplikacjami. Pniak byt również zaskoczony, a jego 
tubalny głos rozbrzmiewał na całą przystań. (...)

Nie doceniałem magicznej siły łapówki na tym  
portowym terenie. Pieniężny zastrzyk poskutkował natych-
miast. W pewnej chwili kontrolerzy kazali nam podejść do 
statku. Spokojnie, jakby nigdy nic, bez żadnej obiekcji, odbili 
nam w paszportach wyjazdowe wizy. Pędem rzuciliśmy się do 
odsuwanego już trapu i cudem tylko nie wpadliśmy do wody. 
Nasze bagaże były już na szczęście na statku, przyniesione 
tam przez kolegów” 3.

21 października sta-
tek zawinął do Bejrutu, gdzie      
Polacy przesiedli się na fran-
cuski statek „Ville de Strasbo-
urg” i pod osłoną niszczyciela 
dopłynęli do Francji. 30 paź-
dziernika Pniak, tak jak więk-
szość pilotów myśliwskich    
został umieszczony w obozie 
przejściowym w miejscowości 
Salon. Stąd lotnicy mieli być 
rozsyłani do nowo powstałych 
polskich jednostek bojowych 
we Francji 4.

W styczniu 1940 roku 
z transportem 300 lotników 
przybył do bazy RAF-u w East-
church w Wielkiej Brytanii.         
W czerwcu został skierowany 
do 6 OTU (Operational 
Training Units) w Sutton Bridge 
w celu przeszkolenia do lotów 
na angielskich myśliwcach 
typu Hurrican. 6 sierpnia 1940 
roku  rozpoczął  służbę  w  32  
dywizjonie  RAF  na  lotnisku                 
w Biggin Hill. 12 sierpnia 
odniósł swoje pierwsze 
zwycięstwo  w  czasie  „Bitwy 
o Anglię”. 18 sierpnia zestrzelił 
dwa Me-109. 24 sierpnia 
został dwukrotnie zestrzelony 
przez Niemców i z lekkimi 
obrażeniami został odesłany 
do szpitala. Po kilku dniach 
powrócił do dywizjonu 5.

27 sierpnia na skutek odniesionych strat 32 dywizjon 
został odesłany na odpoczynek i reorganizację6. Pniak 
otrzymał przydział do 257 dywizjonu RAF. W jego szeregach 
11 listopada 1940 r. uczestniczył w rozgromieniu włoskiej 
wyprawy bombowej zestrzeliwując 1,5 samolotu7. Po latach 
tak wspominał swój udział w bitwie o Anglię: „Walczyłem 
wtedy w brytyjskich dywizjonach: w 32 bazującym na lotnisku 
w Bigin Hill i 257 na lotnisku w Martlesham”.

Moje zwycięstwa w bitwie o Anglię jak to podaje 
uzasadnienie przyznania mi krzyża lotniczego Distinguish 
Flying Cross - to zestrzelenie 7,5 samolotu nieprzyjacielskiego 
(4,5 pewne, 2 prawdopodobnie zestrzelone i 1 uszkodzony). 
Byłem jedynym polskim pilotem, który wtedy stoczył walkę      
z pilotami Mussoliniego, biorącymi udział w wyprawie przeciw 
Anglii. Mam na sumieniu półtora zestrzelonych samolotów 
włoskich.

Podczas pełnienia służby w dywizjonach brytyjskich 
zaobserwowałem, że mimo różnic w naszej mentalności, 
Polacy byli traktowani z szacunkiem i życzliwością. Każdy 
dywizjon brytyjski chciał mieć u siebie Polaka. Kiedy zaczęto 
organizować polskie dywizjony, moi brytyjscy koledzy usiłowali 
mnie zatrzymać u siebie.

Najbardziej dramatycznym przypadkiem dla mnie            
w okresie bitwy o Anglię było zestrzelenie mnie nad Kanałem 
na wysokości 20 000 stóp. Stało się to podczas jednej z walk
z czterokrotnie liczniejszym wrogiem. Zanurkowałem i zaczą-
łem szybować w kierunku na najbliższe lotnisko, by dokonać 
tam lądowania z wyłączonym silnikiem i w ten sposób uratować 
maszynę. Jednak, kiedy już byłem blisko lotniska, zostałem 

zmuszony do opuszczenia 
samolotu, ponieważ ogień 
z tlącego się dotąd silnika 
zaczął się rozprzestrzeniać, co 
groziło eksplozją zbiorników 
benzynowych. Wyskoczyłem 
na wysokości około 3300 
stóp. Wisząc na spadochronie 
niezupełnie otwartym, bo 
był postrzelony w czasie 
walki, zobaczyłem swojego 
„Hurricane’a”, jak eksplodował 
na wysokości około 500 stóp 
nad ziemią. Wylądowałem 
twardo na stromej pochyłości 
zbocza urwiska, co jak sądzę, 
uratowało mi życie. Upadłem 
na twarz i zacząłem się staczać, 
koziołkując, na pół przytomny 
aż na sam dół w krzaki. Po 
kilku dniach pobytu w szpitalu 
powróciłem do dywizjonu i do 
latania” 8.

W grudniu 1940 roku 
Karol Pniak otrzymał przydział 
do 306 „Toruńskiego” Dywizjonu 
Myśliwskiego. Po wylataniu 
pierwszej tury lotów bojowych 
został w listopadzie 1941 roku 
odesłany na odpoczynek. 
W styczniu 1942 roku został 
nawigatorem naprowadzania na 
stanowisku dowodzenia (o.p.s. 
- room) bazy lotniczej Northolt. 
W grudniu 1942 roku rozpoczął 
loty operacyjne jako dowódca 
eskadry „A”.

W lutym 1943 roku zgłosił się na ochotnika do 
Polish Fighting Team (Polski Zespół Walczący). PFT 
został zorganizowany z myślą o uzyskaniu dla polskiego 
lotnictwa doświadczeń bojowych we współpracy taktycznej 
z wojskami lądowymi i miał działać na froncie afrykańskim. 
Zaciąg pilotów był ochotniczy. Jednak warunki jakim musieli 
sprostać kandydaci były wysokie: rok pobytu w dywizjonie  
myśliwskim i co najmniej 30 lotów wykonanych nad terenem 

Karol Pniak.
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nieprzyjaciela. Ze zgłoszonych 68 kandydatów wybrano        
15 w tym Karola Pniaka. 13 lutego piloci eskadry wyruszyli 
do Afryki. Miejsce przeznaczenia - lotnisko Bu Grara, około 
250 km od Trypolisu. PFT wszedł w skład 145 dywizjonu RAF 
jako   trzecia   eskadra   „C”  i  rozpoczął  działania  na  korzyść
8 Armii brytyjskiej. 17 marca eskadra osiągnęła pełną 
gotowość bojową. Jej dowódcami byli na zmianę: kpt. Skalski, 
kpt. Król oraz Pniak, który w marcu otrzymał awans na 
kapitana9. Piloci walczyli w ciężkich warunkach klimatycznych, 
na ziemi zmagali się z prymitywnymi warunkami bytowania na 
pustynnych lotniskach. Po zakończeniu swojej działalności tj. 
12 maja 1943 roku PFT miał na swoim koncie 25 samolotów 
zestrzelonych na pewno, 3 prawdopodobnie. Kapitan Pniak 
wykonał w jej szeregach 38 lotów i wielokrotnie uczestniczył 
w potyczkach z wrogiem10. Swoją  współpracę bojową 
z K. Pniakiem tak wspomina S. Skalski: „W namiocie 
mieszkałem z Karolem i Bohdanem, a front był tak blisko, 
że bez trudu działa mogły nas dosięgnąć swymi pociskami. 
Przezorny Karol usypał z Bohdanem schron, ale szczęściem 
nie przydał się nigdy. Cały czas byliśmy razem. Jedzenie było 
podłe i monotonne: konserwy i suchary. Na takim sucharze 
twardym jak kamień Karol złamał sobie sztucznego zęba. 
17 marca pierwszy lot - piloci siedzą w maszynach Spitfi reV 
i czekają na rozkaz, skwar leje się z nieba, a Karol mimo 
zakazu kopci papierosa ukrywając go w „rękawie”. Wreszcie 
starujemy w rejon Mareth Line. Następne doznanie to atak 
na fortyfi kacje, ogłuszająca kanonada artyleryjska. Wreszcie 
otrzymujemy Spitfi re IX; w czasie ich transportowania Karol, 
Kazek i Bohdan mieli kłopoty z tlenem i musieli zejść niżej, co 
było bardzo niebezpieczne, bo bez osłony musieli doprowadzić 
maszyny do celu. Pamiętam drugi dzień szczęśliwej polskiej 
trzydniówki, Karol prowadził eskadrę. Skutek był taki, że          
5 Niemców musiało skakać ze spadochronami. To była 
piękna seria 13 zestrzeleń, 1 prawdopodobny, 2 uszkodzenia. 
Stawiała nas najwyżej w notowaniach dowództwa. Niemcy 
przycichli, choć otrzymali nowe posiłki Focke - Wolfów. 
Wpadłem z Karolem na pomysł, ażeby ich sprowokować 
do walki. Nisko prowadziłem swój patrol nad ich lotniskiem. 
Złapali przynętę i wystartowali.

Zżyliśmy się bardzo. Ja, Dziubek i Maciek zaciągnąłem 
się do obcych, a Karol poprowadził całą resztę do swojaków 
do Anglii” 11. 

W lipcu 1943 roku powrócił do Anglii. Po krótkim 
urlopie wrócił do bazy Northolt na stanowisko nawigatora 
naprowadzania samolotów. Na początku 1944 roku został 
przeniesiony do polskiego dywizjonu szkolenia myśliwskiego 
przy 61 OTU (Ośrodek Szkolenia Bojowego) jako instruktor 
lotów i walki powietrznej.

17 listopada 1944 roku objął dowództwo 308 
„Krakowskiego” Dywizjonu Myśliwskiego stacjonującego 
na lotnisku St. Denijs Westrem w Belgii. Dywizjon wchodził 
w skład 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Brał udział 
w najważniejszych operacjach Frontu Zachodniego 
(wyzwalał Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię).  
W tym okresie wykonał swój 200-setny lot bojowy opisany 
przez korespondenta wojennego:

„Święciliśmy wczoraj piękną uroczystość. Dowódca 
Dywizjonu Krakowskiego s/l Karol Pniak, czyli popularny 
„Karol” startował na swój dwusetny lot. Na krótki czas przed 
lądowaniem krakowskich samolotów, na przełaj przez lotnisko 
jechał „jeep”. Siedziało w nim około 12 osób z kielichami            

w rękach, a jadący na chłodnicy wznosili butelki szampana. 
Trudno opisać zdziwienie angielskich lotników, których 
mijaliśmy jadąc do miejsca lądowania maszyn. Samolot s/l 
K. Pniaka owego jubilata siadał na runway pierwszy. Jeszcze 
nie skołował na bok, gdy już wiwatowano potrząsając 
butelkami i pokazując 200-cie. Gdy wreszcie skręcił, „jeep” 
dołączył do maszyny przez niego prowadzonej i wiódł do 
dispersalu, aby tam złożyć serdeczne gratulacje. W miejscu 
uroczystości znalazł się od razu zawsze wszystko wiedzący 
g/cpt. Gabszewicz, czyli dowódca Skrzydła i jako pierwszy 
winszował” 12.

Swój szlak bojowy kpt. Pniak zakończył wraz z dy-
wizjonem 308 na lotnisku w Nordhorn w Niemczech. Po za-
kończeniu wojny polskie skrzydło zostało włączone do brytyj-
skiego lotnictwa okupacyjnego i stacjonowało na lotnisku Ahl-
horn w brytyjskiej strefi e okupacyjnej Niemiec. 30 czerwca 
1945 roku Pniak przekazał dowództwo nad dywizjonem kpt.               
Olszewskiemu i do 1946 roku pracował jako pilot rozprowa-
dzania w 131 Skrzydle13. W sierpniu 1946 roku powrócił do 
308 dywizjonu. Był w jego szeregach aż do ofi cjalnego roz-
formowania jednostki, które nastąpiło 3 stycznia 1947 roku na 
lotnisku Portreath w Wielkiej Brytanii. 

Pomimo wielu propozycji pozostania w Anglii po 
demobilizacji zgłosił chęć powrotu do Polski. 26 października 
1947 roku powrócił do kraju i swojego rodzinnego Jaworzna. 
Zamieszkał w Szczakowej. Chciał pracować dla swojej 
ojczyzny. Jakżeż musiał być rozczarowany tym co go spotkało 
po powrocie. Przesłuchiwany przez UB, poddawany rewizjom, 
często pozbawiany pracy lub przenoszony na niższe 
stanowiska. Dopiero po „odwilży” 1956 roku odczuł poprawę 
swego losu dostając pracę w spółdzielczości. Dobra passa 
nie trwała długo. W 1964 roku boleśnie przeżył śmierć żony, 
nie mógł się jednak poddać, musiał bowiem wychowywać 
syna 14-letniego Karola.

Mimo przeciwności losu do końca życia pozostał 
niezwykle prawym i uczciwym człowiekiem. Nigdy nie 
zabiegał o rozgłos i sławę, zawsze mówił o innych bohaterach 
tamtych lat, nigdy o sobie.... Zmarł 17 października 1980 roku 
w Krakowie. 

Odznaczony został: Krzyżem Virtuti Militari w 1940 
roku i czterokrotnie Krzyżem Walecznych (1941 r., dwukrotnie 
w 1943 r. i 1945 r.). Krzyżem Zasługi i Medalem za Długoletnią 
Służbę, angielskim Distinguished Flying Cross w 1942 r., 
Aircrew Europe Star, Africa Star, France and Germany Ciaps, 
War Medal, Holenderskim Krzyżem Lotniczym i rumuńskim 
Medalem Służbowym II klasy, który uzyskał jeszcze przed 
wojną14. Osobiste gratulacje za swoją postawę otrzymał 
także od premiera Churchilla oraz od królowej Anglii. W do-
wód uznania zasług Pniak został uznany przez Anglików za 
jednego z najwybitniejszych polskich pilotów i zdobył miano 
„Nielicznego”15.

Dowodem uznania dla dokonań Karola Pniaka 
było odsłonięcie 10 maja 1998 roku tablicy pamiątkowej 
umieszczonej na gmachu przy ulicy A. Mickiewicza. Aktu 
odsłonięcia dokonał gen. bryg. pil. Stanisław Skalski, 
legendarny as lotnictwa, przyjaciel i dowódca Karola Pniaka. 
Jaworznianin, gen. broni pil. Andrzej Dulęba w imieniu 
wszystkich żołnierzy sił powietrznych powiedział wówczas: 
„My lotnicy przybyliśmy tu z potrzeby serca... Był on 
przykładem ideału pilota...”.
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PRZYPISY
1 J. Cynk uważa, że ppor. K. Pniak zestrzelił najprawdopodobniej samolot Bf 110 za: A. Glass, T. Kopański, T. Makowski,        

PZL P. 11, cz. 1, Gdynia 1997, s. 10.

2 J. Pawlak, Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982, s. 73.

3 W. Król, Zarys działań polskiego lotnictwa we Francji 1940, Warszawa 1988, s. 15.

4 Tamże, s. 21.

5  W. Król, Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940 - 1945, Warszawa 1990, s. 37-38.

6  K. Janowicz, Hawker Hurricane, cz. 3, Gdańsk 2003, s. 34. 

7  Tamże, s. 38.

8  W. Król, Polskie Dywizjony Lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940 - 1945, Warszawa 1976, s. 61.

9  Tamże, str. 369-371 

10   W. Król, Walczyłem pod niebem Europy i Afryki, Warszawa 1991, s. 196.

11  T. Zemuła, Wspolne drogi. Rozmowa z  gen. bryg. pil. S. Skalskim,  cz.2 [w:] „Tydzień w Jaworznie” 1998, nr 19 z 7 – 13. 05.

12  opracowano na podstawie artykułu korespondenta wojennego W. Leny – Kisielewski, No 0197, zamieszczonego 17.02.2003 
w Internecie, pod adresem: www.psr.Netfriend.org/myśliwcy/  

13  opracowano na podstawie ankiety personalnej: Przebieg służby sporządzonej przez kpt. K. Pniaka. Odpis dokumentu znajduje 
się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 

14  „Skrzydlata Polska” nr 5 z  04. 02. 1968.

15  do tego zaszczytnego tytułu ma prawo tylko ten z 2945 pilotów walczących w Bitwie o Anglię, którego nazwisko widnieje na 
honorowej liście Imperialnego Muzeum Wielkiej Brytanii.
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OCENA  MUZEUM  MIASTA  JAWORZNA
W  ŚWIETLE  BADAŃ  ANKIETOWYCH*

Urszula Kałuża - Mnich

W programie nowej zreformowanej szkoły znalazła 
się; ścieżka międzyprzedrniotowa: „Dziedzictwo kulturowe 
- edukacja regionalna”. W realizacji tej ścieżki istotną rolę 
powinno odegrać muzeum znajdujące się w najbliższej 
okolicy ucznia. W świetle powyższego niezwykle ważnym 
wydaje się uzyskanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Jak 
muzeum jest postrzegane przez, młodzież? (Czy, według niej 
jest potrzebne? Jaką rolę pełni w jej edukacji? Czego młodzi 
ludzie oczekują od tej instytucji?).

Chcąc zdobyć odpowiedzi na przytoczone pytania, 
skonstruowałam dwie ankiety, które zostały wyłożone w Mu-
zeum Miasta Jaworzna w okresie kwiecień - maj 2001 roku. 
Pierwsza ankieta została skierowana do uczniów pierwszego 
etapu edukacyjnego, tj. klas I - III. Zawierała 6 pytań. Trzy 
pytania miały formę zamkniętą: pyt. 1,2,4; trzy pozostałe były 
pytaniami otwartymi, wymagającymi krótkiej odpowiedzi: pyt. 
3, 5, 6. Ankieta była anonimowa. Wypełniali ją uczniowie 
odwiedzający Muzeum.

Ankieta I skierowana do uczniów klas I - III.

Ankietę wypełniło 48 uczniów w wieku 9-10 lat. Wyniki 
badań przedstawiają się następująco:

1.  Na pytanie: „Który raz jesteś w muzeum znajdującym się 
w naszym mieście?” odpowiedziano:

 •   pierwszy raz - 36 osób

 •   drugi raz - 9 osób

 •   byłem wiele razy - 3 osoby

2.  Po raz pierwszy uczniowie przyszli do Muzeum Miasta 
Jaworzna:

 •  ze swoją klasą i Panią - 45

 •  z rodzicami - 1

 •  z kimś innym - 2

3.  Odpowiadając na pytanie trzecie: „Co najbardziej 
spodobało Ci się, w naszym muzeum” uczniowie 
zwykle udzielali kilku odpowiedzi; wśród najczęściej 
wymienianych znalazły się:

 •   haftowane i malowane obrazy - 21

 •   stroje i akcesoria górnicze - 14

 •   stroje i „narzędzia” naszych przodków - 12

 •   stare żelazka - 12

 •   wszystko mi się podobało - 7

4.  Na pytanie czwarte: „Czy przyjdziesz tu jeszcze kiedyś” 
odpowiedziało:

 •   tak - 37 uczniów

 •   nie (bądź nie wiem) - 11 uczniów

5. Uzasadniając chęć ponownej wizyty w muzeum 
respondenci pisali najczęściej:

 •   bo mi się tu podoba - 15

 •   bo są tu ciekawe obrazy i przedmioty - 10

 •   bo chciałbym wszystko zobaczyć jeszcze raz

 •   chciałbym zobaczyć nowe rzeczy - 5

6. Wśród odpowiedzi na pytanie: „Co można byłoby robić          
w muzeum oprócz oglądania zbiorów?” odnotowano:

 •   uczyć się historii miasta - 10

 •   dotykać eksponatów, bawić się nimi i uczyć się - 8 

Ciekawymi propozycjami ankietowanych są również:

•   kupować książki o historii miasta,

•   oglądać fi lm o historii Jaworzna,

•   organizować gry i konkursy.

Drugą ankietę wypełniała młodzież w wieku 11 - 16 lat 
(drugi i trzeci etap edukacji). I ta ankieta była anonimowa. 
Wypełniano ją w muzeum, po obejrzeniu zbiorów. W badaniu 
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wzięło udział 72 respondentów. Ankieta dla starszej grupy 
wiekowej zawierała 10 pytań. Cztery pytania były pytaniami 
zamkniętymi: pyt. 1, 2, 3, 8 wymagającymi wyboru jednej           
z proponowanych odpowiedzi, natomiast pozostałe sześć to 
pytania otwarte: pyt. 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Wyniki ankiety przedstawiam poniżej.

1. Który raz jesteś w Muzeum Miasta Jaworzna?

•   pierwszy - 21

•   drugi - 38

•   byłem wiele razy - 13

2. Z kim przyszedłeś?

•  z klasą - 72 (100% odpowiedzi)

3. Dlaczego przyszedłeś do tego muzeum?

•   z ciekawości - 27

•   bo chciałem - 12

•   bo musiałem - 6

•   klasa szła, wiec ja też - 21

•   lubię tu być - 6

4.  Co najbardziej zainteresowało Cię w naszym muzeum?

•   stare fotografi e, zdjęcia zabytkowych budynków - 13

•   obrazy - 11

•   eksponaty związane z historią górnictwa - 11

•   inne (różne) eksponaty - 37

5.  Czy jest tu coś. co chciałbyś oglądać wielokrotnie?

•   tak - 45

(obrazy - 13, wszystko - 11, różne pojedyncze eksponaty 
- 21)

•   nie (raczej nie lub brak odpowiedzi) - 27

6.  Czy chciałbyś coś zmienić w tym muzeum?

•   nie, nic - 49

•   raczej nie - 3

• tak - 20 („więcej sal do oglądania” i „więcej 
eksponatów”)

7.  Po co jest muzeum w mieście? Czy jest potrzebne?

•   tak, jest potrzebne - 72 (100% odpowiedzi) 

Uzasadnienie:

-   „abyśmy dobrze znali swoje miasto i jego historię” - 34

-   „bo można się tu wiele nauczyć, dowiedzieć” - 8

-   inne - 6

-   brak uzasadnienia - 24

8. Czy znana jest Ci działalność kulturotwórcza naszego 
miasta?

•  tak - 14

•  nie - 58

9.  Jakie formy tej działalności znasz?

•   wydawanie pocztówek - 6

•   lekcje w muzeum - 6

•   wernisaże - 5

•   wydawnictwa - 5

•   wydanie kalendarza - 4

•   organizowanie wycieczek - 2

•   ulotki - 1

(Respondenci udzielający odpowiedzi na to pytanie - 14 - 
wymieniali dwie, trzy formy)

•   nie znam - 14

•   brak odpowiedzi - 44

10. Jakie formy działalności powinno podjąć Muzeum Miasta 
Jaworzna, by chcieli przychodzić tu młodzi ludzie?

 •  nie wiem - 28

 •  brak odpowiedzi - 26

 • organizować konkursy, wzmóc reklamę, powiększyć 
powierzchnię wystawienniczą i liczbę eksponatów - 18.

Analiza wyników badań skłania do wysunięcia 
następujących wniosków:

-  po raz pierwszy dzieci odwiedzają Muzeum Miasta 
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Jaworzna w pierwszym etapie edukacji szkolnej tzn. 
będąc w kl. I - III; w wieku 11 - 16 lat są tu już po raz drugi, 
bądź byli już kilkakrotnie (70 %);

-  niemal wszyscy respondenci przybyli do muzeum z zes-
połem klasowym (97,5 %), co niewątpliwie świadczy o tym, 
iż to właśnie szkoła inspiruje zainteresowanie uczniów 
historią miasta i regionu, dziedzictwem kulturowym;

-  motywy wyjścia do muzeum są różne, ale cieszyć 
może fakt, iż niepoślednie miejsce wśród nich zajmuje 
„ciekawość” - tego miejsca, a odpowiedź „bo musiałem” 
- znalazła się na ostatniej pozycji;

-  największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą 
się malowane i haftowane obrazy przedstawiające stare 
Jaworzno (26,6 %) oraz eksponaty związane z historią 
górnictwa na naszym terenie (20,8 %). Należy zauważyć, 
iż wymienione eksponaty muzealne związane są z historią 
miasta, można zatem przypuszczać, iż młodzież pragnie 
poznawać tę historię, ciekawi ją nie tylko to, co jest, ale      
i to, co i jak było;

-  większość respondentów (68 %) deklaruje chęć ponowne-
go odwiedzenia muzeum i wielokrotnego oglądania zbio-
rów (głównie wspomnianych już wcześniej obrazów);

- młodzież nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w mu-
zeum, słusznie jednak zwraca uwagę na konieczność 
zwiększenia powierzchni wystawowej, a tym samym 
możliwość prezentacji większej liczby eksponatów       
(27,7 %);

- najbardziej budujące są wyniki odpowiedzi na pytanie            
o potrzebę funkcjonowania muzeum w mieście; twierdzącej 
odpowiedzi udzieliło 100 % ankietowanych, uzasadniając 
swe stanowisko najczęściej słowami: „abyśmy dobrze 
znali swoje miasto i jego historię”;

-  odpowiedzi na pytania dotyczące działalności oświatowo 
- wychowawczej Muzeum Miasta Jaworzna. świadczą, iż 
jest ona ankietowanym prawie nieznana (80 %). Należy 
sądzić, że taki wynik został spowodowany brakiem 
właściwej promocji placówki w minionych latach (brak 
środków fi nansowych). Dopiero od niespełna dwóch 

lat działania Muzeum są szerzej propagowane, co nie 
znaczy, że nie należy wzmóc intensywności i rozszerzyć 
zasięgu informacji o przedsięwzięciach tej, jakże ważnej, 
instytucji kulturotwórczej w mieście;

-  młodzież nie ma pomysłu na uatrakcyjnienie działalności 
muzeum. Więcej inwencji wykazują w tej kwestii dzieci. 
Wśród ich propozycji na uwagę zasługują odpowiedzi, 
z których wynika, iż pragną „dotykalnego” obcowania             
z eksponatami muzealnymi, a zatem pracownicy muzeum 
powinni w przyszłości rozważyć możliwość prowadzenia 
tzw. „żywych” lekcji historii, w czasie których młodzi ludzie 
będą mogli nie tylko oglądać i słuchać, ale i tworzyć.
(W tej chwili nie jest to możliwe ze względu na „szczupłość” 
powierzchni, jaką Muzeum dysponuje). Rozważyć 
należałoby  również  inny  pomysł - wyświetlania  fi lmu         
o historii Jaworzna.

Młode pokolenie Jaworzna dostrzega konieczność 
i rozumie potrzebę istnienia Muzeum w mieście. Chce 
poznawać historię miasta, które nazywa swoim. Ta obserwacja 
wydaje się szczególnie cenna dla wszystkich, którzy chcą 
podjąć się niełatwego zadania edukacji regionalnej dzieci 
i młodzieży Jaworzna. Dlaczego niełatwego zadania? 
Bo dziadkowie, a nawet rodzice tych dzieci w większości 
przypadków nie są rdzennymi mieszkańcami miasta; przybyli 
tu w różnych, często nieodległych latach, w poszukiwaniu 
pracy i mieszkania.

Nauczyciele realizujący zagadnienia edukacji 
regionalnej w takich miastach jak Jaworzno muszą na wstępie 
rozpoznać, czy ich wychowankowie identyfi kują się z tym 
miastem i regionem, czy też hołdują tradycjom przekazanym 
im przez rodziców bądź dziadków. Uzyskawszy odpowiedź 
na to pytanie można przystąpić do tworzenia i realizacji 
programu  „Dziedzictwo  kulturowe - edukacja  regionalna”    
w danym mieście.

Muzeum zajmie wówczas w takim programie właściwe 
tu miejsce. Inne w społecznościach, które identyfi kują się 
z miastem i regionem, a nieco inne tam, gdzie napływowa 
ludność kultywuje tradycje regionów, z których przybyła.
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WSPOMNIENIA
Dionizy Kołodziejczyk

Najwcześniejszy okres życia, jaki zdołałem zapamiętać, 
związany jest z bardzo mocnym przeżyciem. Miałem wówczas 
trzy, a może cztery lata, gdy moja mama wyszła z domu na 
jarmark w Chrzanowie. Ponieważ nie mogła mnie zabrać ze 
sobą, biegłem za nią miedzami wśród łanów zbóż. Był to już 
zapewne koniec maja lub początek czerwca, bo zboże było 
wysokie. Mama kilkakrotnie usiłowała mnie zawrócić, ale ja 
uparcie biegłem dalej. Przyśpieszyła wówczas kroku, a ja 
pozostałem sam w wąskim korytarzu zboża. Przestraszyłem 
się ogromnie, ponieważ odległość od domu była znaczna, a ja 
nie byłem pewien czy odnajdę drogę do domu. Na szczęście 
dotarłem do gniazda swego urodzenia. Przerażenie moje było 
tak mocne, że fakt ten pamiętam do dziś.

 Od piątego roku życia uczęszczałem do tzw. 
ochronki (przedszkola), w której pracowała tylko jedna 
wychowawczyni, dojeżdżająca do Byczyny z Chrzanowa oraz 
pomoc gospodarcza A. Głodek. 

 Do ochronki uczęszczało około 25 dzieci, bez podziału 
na grupy wiekowe. Pani wychowawczyni organizowała 
nam zajęcia, a raczej zabawy zgodnie z wiekiem i zainte-
resowaniami dzieci. Dziewczynki bawiły się lalkami, a chłopcy 
klockami i grą w karty „Piotruś”. Sam bardzo lubiłem grać         
w karty.

Ochronka mieściła się w środkowej części dworu.       
W tym najdłuższym w Byczynie parterowym budynku był 
także sklep i piekarnia. Mieszkało w nim także kilku lokatorów. 
Boczne skrzydło zajmował pan Bacik. Bardziej znana 
wśród byczynian była jego żona „Bacicka” akuszerka. Dalej 
mieszkał pan Plinta, piekarz, mały garbusek, bardzo poczciwy 
i pobożny. Niestety jego synowie nie poszli w ślady ojca.

Budynek,  który  pobieżnie  opisałem,  był  faktycznie 
dawnym  dworem. Grubość murów wynosiła ok.1 metra. Nikt 
z mieszkańców Byczyny nie wiedział jednak kto i kiedy go 
zbudował. Krążyły domniemane wieści, że powyższy dwór 
liczy ponad 200 lat1.

Budynek nieco przebudowany (wyburzono jedno 
skrzydło), stoi do dzisiaj i jest własnością mojego kuzyna 
Stanisława Kołodziejczyka. Jego matka mieszkała w tym 
dworze do śmierci.

Z czasów przedszkolnych utkwiły mi w pamięci dwa 
zdarzenia. Jedno związane z inscenizacją sztuki teatralnej 
na scenie „u Chrząszcza”. Miałem tam wystąpić w roli 
koguta i krzyknąć: „kukuryku na patyku, wstawaj rano mój 
chłopczyku!” Swoją rolę zagrałem doskonale, ale z tak 
dużą tremą, ze pamiętam to do dzisiaj. Jeszcze większe 
emocje wywołało drugie zdarzenie: pewnego razu na 
podwórku przedszkola zjawił się kuglarz – prestidigitator. 
Pani wychowawczyni zaakceptowała jego występ, sądząc, 
iż będzie atrakcją  dla dzieci. Tymczasem kuglarz stanął pod 
oknami salki, ustawił odpowiednio głowę, wyciągnął szyję 
i wetknął w gardło długą szpadę. Wszyscy młodzi widzowie 
zamarli z przerażenia. W podobnym stanie znalazła się także 
nasza wychowawczyni. Po skończonym seansie wypłacono 
mu odpowiednią kwotę, a małolaty już do końca dnia były pod 
wrażeniem obejrzanej sceny.

 Pamiętam także wspólne zabawy domowe ze starszym 
ode mnie o dwa lata bratem Bogusiem, który mnie stopniowo 
wprowadzał w życie. W pierwszej i drugiej klasie korzystał 

z  łupkowej  tabliczki  i  rysika.  Tabliczkę  wykorzystywałem          
w domu również ja próbując pisać i rysować. Do tabliczki na 
sznurku przyczepiona była gąbka.            

Nim poszedłem do szkoły, na świat przyszedł trzeci 
braciszek - Bronek. Były różne propozycje jakie imię nadać 
najmłodszemu, ale wybrano moją. Kierowałem się imieniem 
syna leśniczego Abstorskiego, przystojnego chłopaka, który 
uczęszczał już do chrzanowskiego gimnazjum im. Stanisława 
Staszica.

Gdy nas, starszych braci pytano kogo chcemy mieć: 
brata, czy siostrę - jednogłośnie odpowiadaliśmy, że chcemy 
brata, bo w Polsce będzie wówczas więcej żołnierzy. Tak się 
złożyło, że tylko Bronek, jedyny z rodziny służył w wojsku.

Jako dzieci dość często chorowaliśmy, czasem 
nawet wszyscy trzej równocześnie. Gdy byłem bardzo mały 
zachorowałem i miałem wysoką temperaturę. Majaczyłem. 
Tylko koła i wędrujące linie miałem przed oczyma. Przyjechał 
lekarz i „ostukiwał mnie”. Po powrocie do zdrowia bawiliśmy 
się z bratem w lekarza, ostukując się wzajemnie zgiętym 
palcem po klatce piersiowej i pytając: „czy masz kaszel ?” Nie 
znaliśmy jeszcze wówczas tego słowa. Wyraz ten w gwarze 
byczyńskiej oznaczał tyle co „dusić się”.  „Czy cię dusi ?”- 
pytano. 

Gdy przekroczyłem pierwszy raz próg szkoły, byłem 
w swoim żywiole. Towarzystwo rówieśników mi odpowiadało. 
W nauce nie miałem żadnych trudności aż do czwartej klasy.  
Z końcem roku szkolnego przynosiłem świadectwa z oce-
nami bardzo dobrymi z góry na dół. Były podpisane przez 
wychowawczynię panią Zofi ę Włodarską i kierownika szkoły 
pana Macieja Kusia. 

W piątej klasie wychowawstwo przejęła pani Palówna, 
bardzo oddana dzieciom, wspaniały pedagog, utrzymujący 
żelazną dyscyplinę. Nie była lubiana przez nas. Nazywaliśmy 
ją „chudą”, ponieważ była bardzo szczupła. Nosiła modne 
nakładane na nos okulary zwane „cwikerami”. Gdy je 
ściągała i czyściła, na nosie pozostawały ślady w postaci 
czerwonych odcisków. Była zacną kobietą, współpracowała 
z księdzem proboszczem Zygmuntem Łaczkiem, prowadząc 
bezinteresownie bibliotekę parafi alną, która była czynna           
w każdą niedzielę po pierwszej mszy św. Od „chudej” niejeden 
raz dostałem linijką w „łapę”, będąc bardzo ruchliwy i nerwowy. 
Na świadectwie z klasy piątej obok piątek były czwórki. Klasę 
szóstą i siódmą kończyłem już podczas okupacji hitlerowskiej. 
Ilość przedmiotów wówczas zmniejszono, eliminując naukę 
historii i geografi i. Podręczniki do tych przedmiotów na rozkaz 
władz należało przekazać szkole. Korzystanie z nich w domu 
było zabronione 2.

W okresie międzywojennym w siedmioklasowej 
szkole powszechnej w Byczynie uczyło około 10 nauczycieli: 
kierownik Maciej Kuś z żoną Anną, Jerzy i Zofi a Włodarscy, 
Karolina Palówna, Stanisław Hamerlak (ze Śląska), Zofi a 
Lewińska, Stanisława Mrozówna, Szustalewicz (?) i ksiądz 
katecheta Zygmunt Łaczek, a w czasie okupacji małżeństwo 
dojeżdżające z Chrzanowa Czyżewscy (?) i profesor 
gimnazjalny Jan Rymwidzki.           

Jednopiętrowy budynek szkolny został zbudowany      
w 1839 roku z kamienia i z cegły. Już moi dziadowie, a póź-
niej także rodzice uczęszczali do austriackiej „budy”. Jej 
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rozwój następował stopniowo. Początkowo była to szkoła 
jednoklasowa, pracował w niej jeden nauczyciel Szubert. 
W późniejszych latach budynek powiększono i stopniowo 
wprowadzono klasę piątą, szóstą i siódmą3.
 Klatki schodowe i korytarze były wąskie. Sale 
urządzono bardzo skromnie. Na frontowej ścianie wisiał 
krzyż i godło państwowe. Na podwyższeniu stała katedra 
(prosty stół z szufl adą) dla nauczyciela, dalej rzędy ławek 
szkolnych o pochyłych pulpitach z otworami na specjalne 
kałamarze powszechnie nazywane przez dzieci „kurzymi d...”.  
Kałamarze miały u góry kołnierze, by nie wpadały do wnętrza. 
W niektórych salach były spe-
cjalne    kąciki    na    szafeczkę   
z umywalką i miejscem na  
ręcznik i mydło.
 Uczniowie (zwłaszcza 
starsi) byli bardzo niesforni, 
czasem dzicy i  niewychowani. 
Po wyjściu ze szkoły chłopcy 
załatwiali swoje porachunki, 
bijąc się do krwi. Ci spokojni byli 
napastowani przez starszych od 
siebie kolegów, więc za różne 
upominki i drobne pieniądze 
kaptowali sobie tzw. „bitników”, 
którzy ich ochraniali.

Boguś, mój starszy brat 
nigdy z nikim nie walczył. Nawet 
ze mną nie próbował zapasów, 
chociaż był starszy i znacznie 
silniejszy. Tylko jeden raz, gdy go 
nieoczekiwanie zaatakowałem 
w stodole, chwycił duży burak 
pastewny z klepiska i krzycząc 
„po barach, po barach”, uderzył 
mnie solidnie kilka razy w plecy.
 Mój rozkład dnia prze-
dstawiał się następująco: po-
budka o godzinie 6-tej lub 7-ej 
rano w zależności od tego czy 
będąc ministrantem szedłem 
na mszę świętą do kościoła 
czy też nie. Od godziny 8-ej do                  
13-tej lub 14-tej miałem zajęcia   
w szkole. Po powrocie do domu zjadałem obiad i około godziny 
piętnastej wyruszałem z krową w pole popasając na ugorze 
bądź na miedzy. Krowę trzeba było prowadzić na powrozie 
w  taki  sposób,  aby  nie  zjadała  młodych  upraw.  Powrót 
do domu następował wraz z zachodem słońca. Później było 
odrabianie zadań domowych (czasem także miedzy godziną 
14 - tą a 15 - tą), trochę gonitwy z kolegami, mycie, modlitwa 
wieczorna i sen.
 W Jaworznie odbywały się wiosną słynne odpusty 
na św. Wojciecha. Wówczas nie tylko miejscowi parafi anie 
uczestniczyli w uroczystości. Przybywali tu także mieszkańcy 
wielu okolicznych wsi związani tradycją dawnej wspólnej 
parafi i. Również byczyniacy licznie uczestniczyli w tej 
imprezie. Świadomie piszę o imprezie, gdyż dla nas dzieci 
i młodzieży najważniejsze było to co zobaczymy na długich 
stołach kramarzy. Do kościoła szło się z obowiązku.
 Na ten dzień czekaliśmy wiele miesięcy. Każdy 
„ciułał” grosze, aby w końcu zrobić zakupy na odpustowych 
straganach. Mnie w młodszym wieku udawało się zebrać od 
30 do 50 groszy, a w starszym wieku (10 - 12 lat) nawet do 
dwóch złotych. Za taką sumę można było zakupić tradycyjny 
różaniec z ciasta, wiatraczek na rower, cukierki odpustowe 

(tzw. gnaty), organki lub piłkę do gry. Małą piłeczkę można 
było kupić nawet za 20 groszy, a duża kosztowała dwa złote. 
W 1938 r. zebrałem pieniądze na zakup tak dużej piłki jakiej 
nie miał nikt z rówieśników. Radość była wielka. Natychmiast 
zaczęliśmy z kolegami grę kopiąc piłką z całej siły. Niestety, 
jeszcze w tym samym dniu pękła i rozpacz z tego powodu 
była równie wielka, jak radość po zakupie.

Pierwszy raz po zimie wypędzano krowy po św. Wojcie-
chu (23-go kwietnia), z pewnymi przesunięciami w zależności 
od tego czy wiosna nadeszła wcześniej czy z opóźnieniem. 
Na „wygonie” każdy domowy pastuch otrzymywał dwa jajka 

(czasem jedno) ugotowane na 
twardo, które toczył po trawie 
dookoła pasącej się krowy, aby 
nie biegała tylko jadła w miejscu 
dozwolonym. Pierwsze wyjście  
z krową w pole było dla każdego 
pastuszka bardzo smutne, 
bowiem popołudnie latem było 
długie, a młody człowiek rwał 
się do gry w piłkę i innych 
zabaw. Samotność była nie do 
zniesienia. Koledzy, wypasając 
bydło na pastwisku mieli 
przyjemniejsze życie od nas 
pojedynczych „powroźników”. 
 Ja wypasałem krowy 
bardzo długo. Gdy byłem młod-
szy robiłem to na zmianę z Bo-
gusiem, ale gdy on już nieco 
zmężniał zabierano go do pra-
cy w polu. Po ukończeniu szó-
stej klasy wyjechał do semina-
rium duchownego OO. Oblatów 
w Lublińcu na Śląsku i wówczas 
ja pozostałem jedynym domo-
wym pastuchem (brat Bronek był 
jeszcze za mały).

Przed II wojną światową 
Byczyna była wsią liczącą około 
800 numerów (mój dom rodzinny 
miał nr 711). Liczba ludności 
nie przekraczała 2,5 tys. miesz-
kańców. Była to typowa ulicówka. 

Główną oś osady stanowiła ulica ciągnąca się równolegle 
do „Strugi”, fi gurującej w aktach notarialnych na mapach 
katastralnych pod nazwą Byczynki lub Ponikwicy4.
    Rzeczka była mała i wąska. Jednak podczas 
wiosennych roztopów zmieniała się w groźną rzekę. Na 
początku XX wieku została uregulowana. W późniejszych 
latach zbudowano nad nią kilka betonowych mostków.
    Główna droga była wysypana tłuczniem. Z biegiem lat 
nietrwały wapień został rozjeżdżony, a przechodnie w okresie 
wiosennym i jesiennym musieli omijać kałuże. W okresie 
wiosennym, gdy śniegi już stopniały, drogę czyszczono tzw. 
pociaskami, tj. szeroką blachą z metalowym lub drewnianym 
długim uchwytem.

Zabudowa była bardzo gęsta. Pierwotnie domy 
wznoszono tuż przy ulicy głównej, tak że nie było tam odrobiny 
miejsca na przydomowy ogródek. Gospodarze, którzy 
znaleźli trochę miejsca na założenie kwietnika, obsiewali go 
tradycyjnie wysokimi aż po sztachety kwiatami barwy żółtej, 
które pospolicie zwano „dziewkami”. 
    Na ogół wszystkie domy były parterowe. Wyjątek 
stanowiły dwa domy piętrowe: pana Lesia – restauratora 
i pana Radki – sklepikarza. Okazalsze domy mieli tylko 
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nieliczni właściciele. 
 Pierwotnie domy budowano z drewna, ale już później-
sze, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku także z „hasiu” tj. 
żużla, który z elektrowni w Jaworznie otrzymywano bezpłatnie. 
Fundamenty domów, a także czasem narożniki wykonywano 
z miejscowego kamienia wapiennego lub dolomitowego. 
Ściany wznoszono wrzucając żużel wymieszany z zaprawą 
wapienną w drewniane formy i bardzo mocno ubijano. Po 
„związaniu” zaprawy formy podnoszono wyżej.
 Drewniane domy tradycyjnie kryto słomą, a hasiowe 
dachówką ceramiczną bądź cementową, później także papą, 
eternitem lub blachą. Najczęściej były to domy parterowe, 
jedno lub dwuizbowe z kuchnią i sienią. Pierwotnie w takich 
chatach zamiast podłogi było klepisko. Główne sprzęty 
w izbie to łóżka, na których układano poduszki z gęsiego 
pierza. Obok łóżka stała skrzynia zamykana na klucz, w której 
przechowywano pieniądze, odświętną odzież i kosztowne 
czerwone korale. Były też stół i stołki oraz długie proste ławy 
wykonane z jednej grubej deski. Na ławie często sypiano, gdy 
rodzina była większa. Z mebli stał najczęściej biały kredens. 
W kuchni był piec zbudowany z cegły z paleniskiem, przykryty 
blachami. W sieni stała drabina, prowadząca na strych, 
beczka z kapustą, dzieże do ciasta, wiadra, worki z otrębami 
dla bydła i inne przedmioty gospodarskie. Najczęściej  można 
było stąd wejść bezpośrednio do stajni przylegającej do chaty. 
Tu był cały dobytek: konie, krowy, kozy, świnie, kaczki, kury 
i inny żywy inwentarz. W znacznej odległości od domów 
budowano stodoły, sołki, stogi, etc, aby w razie pożaru nie 
spłonęła cała wieś.

 Stodoły najczęściej budowano z drewna i kryto 
słomą. Od lat trzydziestych XX wieku budowano je także          
z kamienia i kryto dachówką. Pomiędzy domami, a stodołami 
znajdowały się sady i ogrody. Rosły tam liche gatunkowo 
jabłonie, gruszki, śliwy różnych gatunków i orzechy laskowe. 
Sady najczęściej grodzono żerdziami, więc bez większego 
trudu można je było przeskoczyć i zwyczajowo zebrać spady 
u sąsiadów, bez specjalnego ryzyka.

Byczyna była nietypową wsią rolniczą. Gospodarzy 
utrzymujących się tylko z rolnictwa i hodowli było niewielu. 
Ci zamożniejsi posiadali średnio od 10 do 30 morgów ziemi 
uprawnej. Pozostali mieszkańcy wiązali zaledwie koniec          
z końcem. Zdecydowana większość byczynian związana 
była z jaworznickimi kopalniami węgla, a także z Fablokiem            
w Chrzanowie i z Batą (produkcja butów) w Chełmku.

Górnicy wprawdzie słabo byli wynagradzani 
za swój trud, ale ich praca była powodem zawiści ze 
strony bezrobotnych i małorolnych chłopów. Robotnicy 
powierzchniowi w jaworznickich kopalniach zarabiali około 
100 złotych miesięcznie, zaś górnicy pracujący na dole 
dwukrotnie więcej. Bywały też chude lata, kiedy nie było zbytu 
na węgiel. Wówczas w kopalniach pracowano trzy lub cztery 
dni w tygodniu, a zarobki wypłacano według przepracowanych 
dniówek.

W okolicy ludziom wprawdzie się nie przelewało, ale 
w porównaniu z typowymi wsiami rolniczymi, u nas jeszcze 
można było jakoś żyć. Mój ojciec miesięcznie zarabiał około 
200 zł.

Robotnicy z Byczyny dojeżdżali do pracy na rowerach 
5 – 7 kilometrów. Niektórzy dochodzili pieszo. W szatniach 
ściągali ubrania i wdziewali robocze, a te pierwsze na 
łańcuszkach wyciągali w górę na wysokość około 5 metrów 
i zamykali na kłódkę. Tylko wyjątkowo zdarzały się jakieś 
kradzieże. Po skończonej pracy wchodzili pod prysznice lub 
do wanny (pracownicy nadzoru). Zabierali ze sobą do domów 
lampy karbidowe i używali do oświetlenia mieszkań. Byczyna 
nie miała jeszcze sieci energii elektrycznej5.

W polu chłopi uprawiali przede wszystkim: żyto 
(ok. 70%) i owies (ok. 15%). W mniejszych ilościach także 
pszenicę i jęczmień, a sporadycznie także tatarkę (grykę). 
Wśród okopowizn powtarzały się: ziemniaki, buraki pastewne, 
karpiele i marchew pastewna. Uprawiano również sporo 
kapusty, a z roślin oleistych trochę lnu i konopi. 

Zboże mielono w miejscowych młynach wodnych               
u Dudka i Cudaka. W uboższych rodzinach mielono w żar-
nach, zaś w czasie okupacji w specjalnie skonstruowanych 
przez miejscowych ślusarzy metalowych młynkach.

Pola orne ciągnęły się od stodół, aż do granic 
sąsiednich wsi. Dzieliły się na tzw. ćwiartki (ćwiertki) o śred-
nich wymiarach około 7 – 8 arów. Moja babcia posiadała          
13 takich ćwiartek, co razem stanowiło około 120 arów. Miała 
też las na Tucinej i łąkę.

Po drugiej stronie drogi ciągnęły się pola sąsiadów, 
w kierunku Olszyny i Pietrusowej. Inne części Byczyny jak 
np. Podlasie, Dębnik, Przygon, Jutka i Przedewsie miały 
własne dziedziny w pobliżu swoich zabudowań. Chłopi 
dojeżdżali także do odległych pól rozrzuconych na Pęku, 
Korzeńcu, Dąbrówce, na Gradowici, w Kaliskach, na Zalipiu, 
na Zaćwiczu, na Warpiu i innych.

Na południu pomiędzy Byczyną, a Libiążem, rozciągały 
się piękne lasy sosnowo – świerkowe. Małe laski rosły 
również na Korzeńcu, w Kaliskach, na Przedwsiu, w Jutce 
za Pietrusową. Lasy byczyńsko – libiąskie były wspaniałe. 
Charakteryzowały je wysokie, zdrowe drzewa, nasycone 
żywicą i wspaniałe podszycie z ogromną ilością grzybów; 
najwięcej było „cholew”. Występowały w gniazdach, można 
je było zbierać całymi koszami. Było sporo jagód czarnych, 
łochyni, jeżyn i borówek czerwonych. Wśród zwierząt nie były 
rzadkością: jelenie, sarny, dziki i zające. Było także sporo 
ptactwa. 

Lasy chłopskie wynosiły zaledwie parę procent ogółu i nie 
były tak starannie utrzymane jak państwowe oraz gwareckie.

Praca w przemyśle i praca na roli stanowiły główne 
źródła utrzymania mieszkańców. Pewien rytm dnia związany 
był z zawodem wykonywanym przez głowę rodziny lub z po-
rami roku. Np. górnicy, którzy pracowali na trzy zmiany, co 
tydzień mieli obiady o innej porze dnia. Cała rodzina musiała 
dostosować się do tych zmian.

Rolnicy bardziej związani byli z porami roku, ponieważ 
najkorzystniej było rozpoczynać pracę wczesnym rankiem. 
Konie karmiono już o godzinie 4 – tej nad ranem, aby o godzi-
nie 5 - tej lub 6 – tej wyjechać w pole i pracować do południa. 
Później była przerwa obiadowa trwająca ok. dwóch godzin           
i znów praca w polu do zmroku.

Na wsi, bardziej niż w mieście praca była związana         
z cyklami i porami roku. Wiosną rozpoczynano orki, wywożenie 
i rozrzucanie obornika, siewy zbóż jarych, koniczyny, traw, 
uprawiano pola i łąki, sadzono ziemniaki, karpiele, kapustę            
i fasolę. Następnie pola trzeba było oczyścić z chwastów. Była 
to praca bardzo niewdzięczna, wymagająca wiele wysiłku, 
tym bardziej, że czyniono to głównie przy pomocy motyki. 
Te prace wykonywały głównie kobiety. Mężczyźni natomiast 
wykonywali bardzo ciężkie prace.

Latem ważną sprawą było koszenie zbóż. W naszej 
okolicy żęto sierpami. Zżęte zboże układano w „blechy”, równo 
ułożone ściętymi łodygami. Po wymłóceniu słoma nadawała 
się do wyrobu „kicoków”, służących do pokrywania dachów 
zarówno chat jak i wszelkich zabudowań gospodarczych. Po 
zwiezieniu zbóż z pól, powtórnie na łąkach koszono trawy, 
były to tak zwane „potrawy”.

Praca była ciężka, ponieważ siły fi zyczne człowieka 
musiały wówczas zastąpić braki odpowiedniego sprzętu. 
Rolnicy posługiwali się prostymi narzędziami i urządzeniami. 
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Podstawowymi narzędziami w pracy były: motyka, sierp, kosa 
i łopata. Do uprawy ziemi służyły pługi, radła i brony. Ziemia 
była dość płytko spulchniana i kiepsko uprawiana. Jako 
nawóz powszechnie stosowano obornik. Nawozy mineralne 
stosowano w małych ilościach. Upowszechniono je dopiero      
w latach trzydziestych. Plony zbóż i okopowizn były niskie. 

Drobni gospodarze musieli odrabiać u zamożniejszych 
sezonowe prace polowe, za wykonywaną sprzężajną pracę 
na ich polach. Można było również zapłacić za wykonaną 
pracę pieniędzmi, ale najczęściej czynili to tylko ci, którzy 
pracowali w przemyśle. 

Maszyny rolnicze w małych ilościach pojawiły się na 
wsi dopiero w latach trzydziestych. Prosty chłop nie mógł 
sobie jednak pozwolić na ich kupno. Droższe maszyny można 
było zakupić wspólnie przez tzw. Kółko Rolników, działające 
pod kierunkiem pana Zięby z Olszyny, który był jego 
prezesem. Zespół zakupił m.in. tzw. „trierę” do czyszczenia 
zboża siewnego. Kółko Rolnicze było właścicielem sklepu 
spożywczego i piekarni. Dostarczały one stały dochód. 
Funkcję skarbnika powierzono panu J.K. Jego doradcami byli 
światlejsi gospodarze i kierownik szkoły. Ów zespół często 
zebrania zakrapiał piwem i wódką, więc nic dziwnego, że 
wkrótce w kasie zabrakło pieniędzy. Skarbnik upozorował 
zatem włamanie. W wyniku śledztwa udowodniono mu 
malwersację pieniędzy. J K. musiał wyrównać stratę z własnej 
kiesy. Żeby pokryć manko musiał sprzedać część ziemi ornej. 
Po tym przykrym zdarzeniu, złośliwym uwagom w środowisku  
nie było końca.

Współpraca sąsiedzka właściwie nie istniała. 
Mieszkańcy wsi zaciekle walczyli o miedze i granice swoich 
pól. Nie daj Boże, aby sąsiad przyorał sąsiadowi jakąś skibę 
ziemi lub część miedzy. Natychmiast powodowało to kłótnie, 
wyzwiska, a nawet pomstowanie. Miedze, obok ugorów, 
służyły do rozgraniczenia pól, a także do wypasania bydła. 
Tu każdy z sąsiadów miał prawo korzystać z trawy, a także 
z owoców dzikiej gruszy, jabłoni, orzechów laskowych, głogu 
lub bardzo kwaśnych granatowych owoców tarniny.

Pomoc wzajemną świadczyła sobie rodzina. Potrzebna 
była szczególnie podczas żniw, sianokosów, wykopków 
ziemniaków czy buraków pastewnych.

Do pracy przy żniwach trzeba było zorganizować kilka 
osób. Zżęte zboże układano równo, cienkimi warstwami w tzw. 
„blechy” i co kilka godzin odwracano. Gdy na niebie ukazywały 
się chmury burzowe, podsuszone już zboże wiązano w snopy, 
układano w „mendle” i nakrywano snopem.

Podobnie jesienią przy wykopkach ziemniaków 
zatrudniane były całe rodziny i krewni. Trawę na łąkach 
kosili wyłącznie mężczyźni w zespołach od dwu do czterech 
kosiarzy, a kobiety suszyły siano. 

Robotnicy pracujący w kopalniach, posiadający trochę 
pola ornego, mogli do pilnych prac rolnych kogoś wynająć 
i zapłacić za wykonaną pracę. Za jedną dniówkę pracy                   
w polu, w okresie międzywojennym płacono w naszej okolicy 
średnio dwa złote.

Jeśli ktoś budował dom to przeważnie na własnej 
działce. Znacznie wcześniej gromadził materiały i surowce 
potrzebne do budowy domu mieszkalnego czy innych 
obiektów gospodarczych. Przede wszystkim sam lub z kimś 
do pomocy łamał w miejscowym kamieniołomie kamień 
wapienny lub dolomitowy i układał go w tzw. sągi. Następnie 
zimą lub w tzw. okresie martwym przewoził go na saniach lub 
wozie gospodarskim na plac budowy. Podobnie gromadzono 
żużel wielkopiecowy potrzebny do wznoszenia ścian. Po 
żużel jeżdżono do elektrowni w Jaworznie. Wapno wypalane 
w prymitywnych piecach zakupywano u miejscowych 
specjalistów. Wypalone bryły przywożono na plac budowy              

i lasowano (rozpuszczano w wodzie). Była to bardzo ciężka 
i żmudna praca.

Po wykonaniu wstępnych prac można było przystąpić 
do budowy fundamentów. Stawiał je murarz z pomocnikami. 
Mogli nimi być także członkowie rodziny, wówczas budowa 
była tańsza. Dom wzniesiony w stanie surowym szacowano 
na 70% wartości. Później tynkowano, stawiano piece, 
zakładano podłogi z desek i okna. Do tak wykończonego 
domu (najczęściej mocno jeszcze zawilgoconego) można się 
już było wprowadzać i było się już „na własnym”.

Następowało stopniowe meblowanie. Na początku 
były to zazwyczaj stare, używane meble, które młodzi 
małżonkowie otrzymywali od rodziców. Brakujące wykonywał 
miejscowy stolarz. Gdy się uporano z trudnościami 
fi nansowymi, kupowano nowe meble. Kuchnie były dość 
prosto wyposażone w podstawowy, przeważnie tani sprzęt 
i urządzenia gospodarcze. Stał w niej ceglany, lub kafl owy 
piec kuchenny z „szabaśnikiem”,  a w drugiej części pieca 
znajdowały się: moździerz do tłuczenia kawy i przypraw, 
oraz ozdobne metalowe pudełka, w których przechowywano 
przyprawy. W pobliżu pieca zawsze znajdowała się metalowa 
lub drewniana skrzynka z węglem, wiadra lub konwie z wo-
dą. W kącie izby stal kredens kuchenny, biały, z dużą ilością 
małych szufl adek, zaś w wyższej, oszklonej jego części, 
prezentowane były naczynia szklane lub porcelanowe 
malowane w różne wzory.

Pod oknem ustawiano stół, który służył przede 
wszystkim do przygotowywania posiłków, a w godzinach 
popołudniowych stanowił dobre miejsce do odrabiania lekcji 
przez dzieci uczęszczające do szkoły. Dalej stała ława lub 
krzesła, a pod innymi ścianami ustawiano łóżka, skrzynię, 
maszynę do szycia etc. Nad łóżkiem znajdowały się obrazy 
świętych. Z sufi tu zwisała prosta lampa elektryczna, która 
zastępowała wcześniejszą karbidówkę lub lampę naftową. 
Podłogi były wykonane z desek drzew iglastych.

W sieni lokowano prostą półkę, pod którą wieszano 
codzienne, robocze ubrania. Tu mogły także stać zapasowe 
wiadra z wodą. Po przeciwnej stronie stał jakiś duży kwiat 
doniczkowy. Stąd prowadziły na strych drewniane schody, 
a betonowe do stajni i piwnicy, jeśli ta znajdowała się pod 
domem.

Na przełomie XIX i XX wieku piwnice budowano 
w pobliżu domu. Były to piwnice murowane z kamienia, 
o półokrągłym sklepieniu, na zewnątrz pokryte darniami. 
Latem przechowywano w nich także mleko i inne produkty 
żywnościowe, aby nie uległy zepsuciu. Zimą były tutaj 
zmagazynowane wszelkie okopowizny. 

Pokój strojono tak, by wzbudzić zachwyt sąsiadów 
i znajomych. Właściwie w pokoju nie mieszkało się na co 
dzień. Było to miejsce przeznaczone do przyjmowania 
gości, przychodzących z okazji chrztu, wesela lub innych 
uroczystości.

Typowe meble to: zdobiony kredens z owalnym 
lustrem, dwudrzwiowa szafa, „nakastliki” (nocne szafki), 
stół z krzesłami i ozdobne metalowe łóżka, które stanowiły 
odzwierciedlenie epoki. W narożniku stał wysoki piec kafl owy 
z ozdobnymi drzwiczkami.

Każda gospodyni starała się o upiększenie swojego 
domu kwiatami. W zasadzie były one we wszystkich 
pomieszczeniach. W pokoju na drewnianym kwietniku,               
w kuchni na parapetach okiennych, a w okresie wegetacji 
roślin także w ganku. Tam gdzie były panny do wzięcia, 
kwiatów było więcej. Nie było zwyczaju hodowania jednego 
lub dwu gatunków kwiatów, występowała istna pstrokacizna 
kolorów. Między domami, a znacznie oddalonymi od nich 
stodołami znajdowały się sady i ogrody.
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W moim rodzinnym domu wznoszono specjalne skarpy 
o wysokości od 1 m do 1,5 m. Skarpy były obłożone darniami, 
a na niewielkich płaskich poletkach uprawiano jarzyny. Na 
najwyższym podeście znajdowała się pasieka. 

W Byczynie, w latach trzydziestych XX wieku 
pszczelarstwo zaczęło się mocno rozwijać. Wcześniej we wsi 
było tylko kilku pszczelarzy (Jagoda na Podlasiu, Kondoszek 
„Bycinka”, Michalik koło Ćwików i leśniczy Abstorski). Teraz 
przybyło jeszcze kilku pszczelarzy amatorów, między 
innymi mój ojciec Wawrzyniec. Wszyscy oni mieli niewielkie 
pasieki od 2 do 10 pni. Mój ojciec, będąc członkiem Związku 
Pszczelarzy w Chrzanowie, przynosił stamtąd nowinki i wpro-
wadzał nowoczesne typy uli.

Zbiory miodu były różne, w zależności od pogody 
w danym roku. Największe pożytki przynosiło późne lato, 
ponieważ wtedy rozkwitały wrzosowiska. Pszczoły w tym 
okresie wypełniały plastry aż po brzegi, poszerzając je              
z nadmiaru nektaru. Miód wrzosowy był tak gęsty, że przy 
odwirowaniu odpadały całe partie plastrów, więc trzeba je 
było podgrzewać i wyciskać mechanicznie.

Rolnicy pracujący na własnej roli posiadali od 5 do 
15 ha. gruntów rolnych. Hodowali od 1 do 2 koni i od 1 do 
4  sztuk  bydła  rogatego,  świnie,  czasem  także  owce 
(bardzo mało), a drobni chłoporobotnicy także kozy. Mleko     
w znacznym stopniu zużywano na własne potrzeby, zaś nad-
wyżki odsprzedawano. Produkowano także masło i białe sery, 
które zbywano na jarmarkach w Jaworznie lub Chrzanowie. 
„Mleczarki” tj. kobiety, które codziennie zbierały od gospodarzy 
mleko, zlewały do metalowych baniek i przenosiły na plecach 
do stałych klientów w Borach, Hucie i Jaworznie. Aby mleko 
schłodzić w upalne dni, bańki z mlekiem spuszczano do 
studni.

Rolnicy żyli skromnie. Wydajność zbóż i okopowizn 
była dość niska. Nawozów sztucznych po I wojnie światowej 
jeszcze nie używano. Dopiero w latach trzydziestych zaczęto 
sporadycznie je stosować. Bydło było odżywiane marnie; na 
rasę nie zwracano większej uwagi, więc i mleka nie było zbyt 
wiele. Z tego samego powodu siła pociągowa koni była niska. 
Niektórzy gospodarze posiadali wyjątkowo chude i zagło-
dzone szkapy. 

Ludność spożywała głównie to, co dawała ziemia 
i woda. Śniadania składały się z chleba i mleka lub kawy, 
czasem chleba z masłem i serem, a niekiedy z jajka lub jego 
połowy. W niektórych domach spożywano kluski z rumienio-
nej mąki (słynne tlone kluski) lub zacierkę na mleku i wodzie. 
Obiady były monotonne. Pierwsze danie to żur lub barszcz 
z ziemniakami. Mogła być także zupa grochowa, krupnik, 
wiosną zupa szczawiowa lub jakaś zalewajka. Drugie danie 
składało się z ziemniaków, kapusty z grochem. Podawano 
kompot z rabarbaru lub dyni. Mięso wołowe lub wieprzowe 
spożywano tylko w niedzielę lub święta, a i to w małych 
ilościach. Wówczas zamiast zupy z ziemniakami podawano 
rosół z makaronem. W zamożniejszych rodzinach wszystkie 
potrawy były bardziej urozmaicone. Tam się jadało jajecznicę 
z kiełbasą, pasztetową, salceson, lub gotowaną białą 
kiełbasę. Do chleba była kawa zbożowa z mlekiem i cukrem, 
ewentualnie herbata lipowa,  także z mlekiem.

Kolacja składała się z kubka mleka i kilku wydzielonych 
kromek chleba (wypiekanego w każdym niemal domu z włas-
nej mąki). Tylko nieliczni korzystali z usług piekarni. Wodę 
do celów gospodarczych czerpano ze studni, natomiast po 
„wspaniałą” wodę do picia chodzono do dwóch wydajnych 
źródeł: tzw. Stoku lub Perzowca. Tam również można było 
ugasić pragnienie, po skończonej pracy. Utkwiły mi w pamięci 
dwa fakty dotyczące miejscowej obyczajowości. Na przykład: 
kiedy starsi mężczyźni siedząc w pobliżu domów na ławkach 

i gawędząc na tematy polityki lub pogody zauważyli chłopaka 
lub dziewczynę niosących w wiaderkach wodę, natychmiast 
podchodzili i nie pytając o zezwolenie, chłeptali wodę wprost 
z wiaderka, mocząc w niej często obwisłe wąsiska. Drugi fakt 
był związany ze ścięciem dorodnego źdźbła żyta. Otóż, mój 
kolega, chcąc się napić wody wprost ze źródła w Perzowcu,  
ściął scyzorykiem źdźbło z dorastającym kłosem, odciął 
najgrubszy odcinek „rurki” i pochyliwszy się nad źródłem 
zaczął łapczywie pić. Tę scenę z pewnej odległości zobaczył 
gospodarz i przemówił do pijącego tymi słowy: „to ty, taki duży 
chłop, jeszcze do tej pory nie wiesz, że to jest żyto z którego 
chleb będzie? A pyskiem byś się nie nażarł?...” Oto jak chłopi 
cenili produkty żywnościowe, jako dar boży.

Latem gospodynie „bieliły” chaty na zewnątrz i wew-
nątrz. Kuchnie, gdzie się stale przebywało malowano wapnem 
częściej. Inne zakamarki rzadziej. Fachowiec malarz co kilka 
lat malował pokoje w domach murowanych.

Oprócz okresowych robót, były codzienne. Karmienie 
inwentarza żywego, dojenie krów, „żnięcie” słomy na sieczkę, 
przygotowywanie posiłków. Kto nie miał pieniędzy na zmie-
lenie zboża w młynie musiał niemal codziennie mleć w żar-
nach. Była to bardzo ciężka i żmudna praca. Wykonywały ją 
osoby starsze, a czasem także dzieci, ciągnąc w koło ciężki 
żarnowy kamień „mylok” tj. kij umocowany jednym końcem    
w metalowej oprawie ponad żarnami, drugim w kamieniu.

Jesienią w porze zbiorów wykonywano najcięższe 
prace. Były to przede wszystkim wykopki ziemniaków, 
buraków pastewnych i karpieli, a późną jesienią także 
marchwi pastewnej, białej kapusty i ewentualnie rzepy.            
Z buraków, karpieli, rzepy i marchwi trzeba było usunąć liście, 
wysuszyć na sznurach lub drewnianych sztachetach płotu, 
aby jak najdłużej służyła domowym zwierzętom jako karma.

Większość gospodarzy zbierała plony jak najpóźniej, 
aby jak najwięcej narosły. Różnice między wcześniejszymi, 
a późniejszymi wykopkami mogły być duże. Niestety chłody 
jesienne, wichury i deszcze niejednokrotnie utrudniały pracę. 
Był to jeden z powodów, przez który wielu gospodarzy zapadało 
na choroby dróg oddechowych i reumatyczne. Przeważnie nie 
leczone skracały długość życia. Gdy bóle mocno doskwierały, 
obolałe miejsca smarowano denaturatem. Był to wówczas 
jedyny tani środek leczniczy, który obok „expeleru” (lek na 
wszystkie choroby), powszechnie stosowano.

Tuż po wykopkach zaczynały się orki i siewy 
ozimin. Trzeba było przygotować obornik, oczyścić ziarno 
w tzw. „trierze” i zaorać pole. Kto posiadał sad i warzywnik 
musiał zebrać owoce i warzywa i przechować na zimę. 
Ziemniaki i buraki przechowywano w piwnicach. Ten kto 
miał znaczniejsze zbiory „kopcował” je. W wyznaczonym 
miejscu wybierano ziemię na znaczną głębokość. W środek 
kolistego dołu wsadzano rurę lub drewniany drąg, aby 
ziemniaki mogły oddychać. Następnie wkładano ziemniaki lub 
buraki, to wszystko ocieplano słomą i osypywano ziemią. Tak 
przygotowany kopiec mógł przetrwać do wiosny.

Zima nadchodziła zazwyczaj niespodziewanie czasem 
już pod koniec października, a czasami dopiero przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Tamte zimy były bardzo ostre. 
Najsurowsze dwie jakie pamiętam były podczas okupacji 
hitlerowskiej: w 1940 i 1941 roku, kiedy to temperatury spadły 
do -30oC. Szosa Katowice – Kraków była przysypana grubą 
warstwą śniegu, a wąwóz na Pietrusowej bywał zasypany 
dwumetrowymi zwałami śniegu. Niemcy pędzili nas do 
odśnieżania dróg głównych, które ze względów militarnych 
musiały być przejezdne. 

Dla gospodarzy zima tylko pozornie była okresem        
o mniejszym nasileniu robót. Pracę w polu zastępowały inne 
obowiązki. Należało zaopatrzyć dom w opał. Jeżdżono więc 
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do lasu po drewno i grubsze gałęzie. Kto nie otrzymywał 
deputatu węglowego musiał zbierać węgiel na hałdach 
kopalnianych w Jaworznie. Trzeba było rżnąć słomę na 
sieczkę, karmić zwierzęta. Kto miał konia dorabiał, jeżdżąc 
po węgiel deputatowy lub materiały budowlane. Niektórzy 
mężczyźni, gdy zima była lżejsza i bezśnieżna łamali kamień 
wapienny służący do wypalania wapna lub do celów budo-
wlanych. Gospodynie w tym czasie łuskały fasolę i groch, darły 
pierze, przeprowadzały generalne porządki w chałupach.

Najcięższą pracą w okresie jesienno – zimowym była 
młócka. Zarówno rodzice jak i starsze dzieci młóciły zboże na 
klepisku cepami. Praca polegała na tym, że rozciągano na 
klepisku dwa duże snopy lub kilka małych „lalek” i młócono. 
Najpierw kłosy, a później słomę, uderzając bijakiem miejsce 
w miejsce. Następnie odwracano warstwę przy pomocy 
dzierżaka od cepów i czynność powtarzano. Potem zwijano 
słomę „na dziada” i znów puszczano bijak w ruch. Z kolei 
słomę starannie wytrząsano ze zboża i przy pomocy 
powrósła wiązano w jeden olbrzymi snop. Wymłócone zboże 
czyszczono za pomocą młynka napędzanego korbą lub          
w sposób bardziej prymitywny, rzucając zboże drewnianą 
szufl ą pod wiatr.

Kto hodował pszczoły, wykorzystywał czas zimowy 
na wytapianie wosku ze starych plastrów, budował ule, 
przygotowywał ramki do uli, zakładał węzeł itp.

Gospodarze naprawiali i konserwowali uprząż, wozy 
i proste narzędzia rolnicze. W ten sposób roczny cykl prac 
został zamknięty, a wiosną zaczynano go od nowa.

***
W rodzinie na ogół wyżej ceniono chłopców niż 

dziewczęta. Było to związane z nadzieją w przyszłości na 
pomoc w gospodarstwie oraz faktem, że w przyszłości panny 
wychodzące za mąż trzeba było wyposażyć. Powszechnie 
mówiono, że gospodarz mający kilka córek na wydaniu całe 
życie będzie pracował na posagi i wesela. 

W okresie niemowlęcym śmiertelność dzieci była dość 
duża. Rodzice jak najwcześniej chrzcili noworodka, aby nie 
zmarł bez chrztu.

Przyjściem na świat była uszczęśliwiona cała rodzina. 
Jeżeli było to pierwsze dziecko z narodzinami wiązały 
się  nowe wydatki: zakup kołyski, kojca, białego stroju 
obrzędowego do chrztu, pieluszek i zabawek. Gdy w rodzinie 
było więcej dzieci, młodsze korzystały z odzieży, bucików          
i zabawek starszych, miały również obowiązek opiekować się 
rodzeństwem, by odciążyć mamę. 

Wychowywano tradycyjnie. Gdy maleństwo zaczynało 
samodzielnie chodzić i mówić, uczono je modlitwy, wierszyków 
i piosenek. W szóstym lub siódmym roku życia dziecko 
zapisywano do szkoły. Dzieci zaniedbane i niedorozwinięte 
umysłowo nie uczęszczały na zajęcia szkolne albo kończyły 
tylko parę klas. Do szkoły średniej uczęszczało niewielu 
uczniów ze wsi. Studia wyższe ukończyło zaledwie kilku

Po ukończeniu szkoły rozpoczynano pracę. Wpierw 
pomagano w pracach domowych lub pasieniu bydła. 
Chłopcy od 16 roku życia szli do pracy w kopalniach węgla 
kamiennego, dziewczęta pracowały w gospodarstwach 
domowych. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszyscy chłopcy 
pracowali w kopalniach. Wielu w zależności od układów 
rodzinnych, pracowało w rodzinnym gospodarstwie lub 
okresowo u zamożniejszych gospodarzy.

Bezrobocie było duże. Brak pracy i nędza stanowiły 
jedną z przyczyn szerzenia się ideologii komunistycznej         
w Byczynie. Wystarczyło kilku przywódców aby zjednoczyć 
młodych bezrobotnych pracowników kopalni, założyć silną 
komórkę partyjną i walczyć przeciw „baskom” tj. kapitalistom. 

Żandarmeria często zaglądała do Byczyny, zwłaszcza przed 
1 Maja, aresztując przywódców partii 6.

Partia komunistyczna działała w podziemiu. Zebrania 
partyjne ustalano w mieszkaniu członka partii albo na 
polanie w lesie (w porze letniej), najczęściej w niedzielne 
przedpołudnie. Do obradujących często przyjeżdżali aktywiści 
wyższego szczebla. Nic dziwnego, że Byczynę nazywano 
„Małą Moskwą” albo „Drugą Moskwą”.

Jeśli chodzi o czytelnictwo, to trzeba zauważyć, że 
chłopi na ogół nic nie czytali, zaś robotnicy sporadycznie. 
W moim rodzinnym domu prenumerowano tygodnik 
„Przewodnik Katolicki”. Ojciec gromadził skrzętnie kolejne 
numery dziennika, a z końcem roku tworzył z nich księgę. 
Samodzielnie szył, obcinał nożem introligatorskim, a następnie 
oprawiał w twardą, tekturową okładzinę. Takich roczników         
w naszym domu było kilka. Dzieci często przeglądały i czytały 
wybrane fragmenty, które ich interesowały. Wyodrębnioną 
wkładkę stanowił „Mały Tygodnik Katolicki” dla dzieci. Były 
tam humoreski, opowiadania i wierszyki okolicznościowe, np. 
na imieniny mamy, taty, babci, pani nauczycielki etc. Oto te, 
które zachowałem w swojej pamięci:

Wiersz z okazji imienin pani wychowawczyni:
                   „Droga Pani cóż ci w dani
                    Cóż złożym w ofi erze?
                    Pani droga, ja do Boga
                    Pomodlę się szczerze
                    O twe zdrowie w rzewnym słowie
                    Błagam najgoręcej,
                    Przyjmie w niebie Bóg za ciebie
                    Mój pacierz dziecięcy”

Na imieniny matki:
                   „Jakżebym mógł dziś o mamuniu droga
                    W radość zamienić wszystkie twoje troski
                    Szczerą modlitwą uprosić u Boga
                    Za twój trud wielki i pokarm ojcowski
                    I wszystkie troski w radość ci zamienić
                    I dzień imienin słonkiem opromienić
                    I na twe usta sprowadzić uśmiechy
                    Byś od swych dziatek doznała pociechy”

Opowiadanie – cud:
                   „Kiedy Pan Jezus był małą dzieciną
                    Bawił się z dziećmi na podwórku gliną 
                    Małe pisklęta na ziemi ustawiał
                    Potem cichutko modlitwę odmawiał
                    I klasnął w dłonie – dzieci się zdumiały
                    Gliniane ptaszki w górę poleciały...”

Życie religijne wsi niemal w stu procentach związane 
było z wyznaniem rzymskokatolickim. Ateistów wówczas 
jeszcze nie było. Oprócz katolików we wsi byli dwaj Żydzi 
i dwóch Badaczy Pisma Świętego, których pogardliwie 
nazywano „kociarzami”.

Do roku 1932 wszyscy wierni chodzili na Mszę św. do 
kościoła w Jaworznie. Latem chodzono na bosaka. Dopiero 
tuż przed kościołem ubierano buty. Nabożeństwa trwały 
długo, ponieważ samo kazanie głoszono od 30 do 50 minut.

Kazania były komentowane w drodze powrotnej. 
Księża w owym czasie nie liczyli się tak bardzo jak obecnie 
z opinią publiczną. Ksiądz Krzewski np. słynął z tego, że 
wypominał damom kuse stroje, malowane policzki i usta. 
Opinia publiczna na ten temat była podzielona. Miejskie damy 
były wypominaniem mocno oburzone, ale kobiety wiejskie 
popierały opinię księdza.
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Od roku 1933 mieszkańcy Byczyny mieli już własną 
parafi ę. W tym roku zbudowano prezbiterium kościoła                   
z kaplicą, zakrystią i korytarzem. Było to znaczne osiągniecie 
Byczyniaków, należących do grupy tzw. „kościelnych”. 
Znaczna część socjalistów i komunistów nie popierała budowy 
kościoła, ale także specjalnie nie przeszkadzała.

Projekt budowy kościoła opracował inżynier - architekt 
Gałęzowski z Krakowa, a budowniczym był pan Żurawik              
z Jelenia. Budowę rozłożono w czasie. Dopiero w 1937 
roku zbudowano w stanie surowym nawę wraz z wieżą 
(która z braku funduszów została skrócona o kilka metrów). 
Pierwotny wystrój wnętrz dotrwał, do zakończenia II wojny 
światowej Gdy miałem 5 lat mój ojciec wyszedł ze mną po 
rusztowaniach, na dach niedokończonej jeszcze świątyni. 
Widocznie przestraszyłem się wysokości, bo zdarzenie to 
utrwaliło mi się na zawsze w pamięci.

Wcześniej, w niektóre niedziele i święta do kapliczki 
położonej w pobliżu głównej szosy Katowice – Kraków 
dojeżdżał z Jaworzna ksiądz Wójcik i ksiądz Jan Sidełko, 
byczynianin, pracujący w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wkrótce 
ksiądz Wójcik został przeniesiony do innej parafi i. Niektórzy 
wierni twierdzili, że został przeniesiony z powodu krytycznego 
stanowiska jednej z mieszkanek, która wówczas dyrygowała 
księżmi w Byczynie.

Wyżej wymieniona była wiejską kobietą z ukończoną 
czteroklasową szkołą publiczną, ale trzeba przyznać, że 
była bardzo oczytana. Z księżmi i z „kościelnymi” prowadziła 
zajadłe dysputy, a podczas okazjonalnych przyjęć jej 
donośny głos dominował ponad innymi. W rozmowie ze 
mną przechwalała się, że w bibliotece parafi alnej w Byczynie 
przeczytała już wszystkie książki, zaś niektóre z nich nawet 
po kilka razy. Czytała wszędzie np.: pasąc krowę, jedząc 
obiad, w wolnym od zajęć domowym czasie.

Pewnego razu, pasąc krowę na Pietrusowej w pobliżu 
szosy Kraków – Katowice, wdała się w rozmowę z jakimś 
panem, który zatrzymał samochód, aby trochę wypocząć. 
Pani M. zagadała o pogodzie, następnie rozmowa przerodziła 
się w uczoną dysputę, trwającą około półtorej godziny. 
Odjeżdżający nieznajomy był zdziwiony tym, że wiejska 
kobieta może być tak oczytana – i na takim poziomie może 
dyskutować.

Wracając do budowy kościoła, trzeba przyznać, iż 
sama praca i ofi arność „kościelnych” nie starczyłyby na 
wzniesienie świątyni, gdyby nie pomoc materiałowa (cegła, 
żelazo, cement) ze strony Jaworznickiego Gwarectwa 
Węgla Kamiennego. Kamień (dolomit) łamano w parafi alnym 
kamieniołomie na Biskupiej Górze, a chłopi zwozili urobek na 
plac budowy zimą na saniach.

Mury wznoszono tylko od wiosny do jesieni. Najpierw 
kamieniarze obrabiali kamień (byli to głównie fachowcy             
z pobliskiego Jelenia), a następnie pomocnicy wyciągali go 
w kubłach lub na platformach na wysokie mury. Podobnie 
czyniono z zaprawą wapienną i cegłą. Część pracowników 
wynosiło te materiały na kozłach (drewniane nosiłki zakładane 
na plecy).

Na pierwszego proboszcza młodej parafi i powołano 
księdza Zygmunta Łaczka. Pochodził z Suchej Beskidzkiej. 
Kiedy rozpoczynał budowę kościoła miał zaledwie 32 lata. 
Nam, dzieciom szkolnym wydawało się, że jest znacznie 
starszy. Był to ksiądz „obrotny” i bardzo oszczędny. Trzeba 
przyznać, iż był księdzem gorliwym, ale kaznodzieją nie 
najlepszym. Często podczas kazania podpierał się zwrotem 
„aczkolwiek”. W szkole, na lekcjach religii, mówił wolno, 
głośno i można było sporo skorzystać z jego nauk.

Poza księdzem, leśniczym, nauczycielami i kilkoma 
studentami więcej inteligencji w Byczynie nie było. Większość 

stanowili robotnicy i rolnicy. Było kilku rzemieślników i trochę 
ludzi o nieokreślonym zawodzie. Gospodarzy z prawdziwego 
zdarzenia, tzn. takich, którzy posiadali konie, było około 
pięćdziesięciu. Rodziny utrzymywały się z pracy w przemyśle, 
w lesie, z uprawy roli oraz hodowli bydła mlecznego.

Gdy w pamiętnym dniu 1 września 1939 roku  
rozpoczęła się wojna, ja miałem 12 lat i skończyłem 
piątą klasę szkoły powszechnej. Do Byczyny oddziały 
niemieckie wkroczyły już w trzecim dniu wojny, w niedzielne 
przedpołudnie. Spalili część wsi i poszli dalej jak lawina. 
Niektórzy żołnierze do stojących gapiów krzyczeli po polsku: 
„niesiemy wam wolność”. Prawdopodobnie byli to Ślązacy 
służący w Wehrmachcie. Zastanawiałem się nad tymi 
okrzykami i pytałem starszych kolegów czy my nie mamy 
wolności i czy Niemcy muszą nas oswobodzić Jaka była ta 
nowa wolność, wkrótce mieliśmy się przekonać.

W pierwszych paru dniach niemieccy żołnierze byli 
dla nas bardzo grzeczni, dorosłych częstowali papierosami, 
a dzieci czekoladą (z napisem A. Piasecki – była to polska 
fabryka czekolady w Krakowie). W kilka dni później, 
zabezpieczając się przed ewentualnym sabotażem, 
wyciągnęli z domów kilkunastu zakładników według wcześniej 
ustalonej listy (m. in. zabrali księdza Z. Łaczka) i ogłosili, że 
w przypadku jakichkolwiek ekscesów na terenie wsi, zostaną 
oni rozstrzelani. Ponieważ nic się nie działo po kilkunastu 
dniach zakładników zwolniono.

Szybko zaczęła działać niemiecka administracja. 
Ulicom nadano niemieckie nazwy. W zaledwie dwa tygodnie 
wprowadzono nową numeracje domów. Ja na przykład 
mieszkałem przy ulicy Hauptstrasse nr 26. Każdy mieszkaniec 
otrzymał powiadomienie i sam na blasze lub kawałku deski 
wykonywał tabliczkę z numerem. 

Podczas okupacji na plebani znajdował się posterunek 
policji niemieckiej. Pierwszym komendantem policji był 
niski, krępy Austriak Franz Schubert. Był to prawy człowiek, 
podobno dobry katolik. Prowadził doskonałą na ówczesne 
czasy politykę w stosunku do miejscowej ludności. Gdy ktoś     
z mieszkańców przyszedł oskarżyć sąsiada, o mielenie zboża 
w żarnach lub „pędzenie bimbru” (czego nie wolno było czynić), 
komendant prosił księdza Łaczka, żeby przetłumaczył mu to 
na język niemiecki. Donosiciel zapominał wówczas „języka    
w gębie” i odchodził. Z tego powodu do 1943 roku w Byczynie 
nie było jawnych meldunków i panował względny spokój.   
Gdy w miejsce F. Schuberta przybył kolejny komendant 
Richard.... (?), natychmiast siedzibę posterunku przeniósł do 
centrum wsi, do domu pana J. Gniłki i „pokazał” co potrafi ą 
Niemcy. Nowy komendant był człowiekiem bardzo groźnym. 
Każdy mieszkaniec musiał mu się kłaniać już z odległości 
kilkunastu kroków.

Kiedy niemiecka policja schwytała partyzanta, a ten 
nie chciał „sypać”, połamano mu ręce i nogi. Bestialsko 
zamordowanego, wciągano na drabinę ułożoną na pod-
wórku przed siedzibą żandarmerii i tam, goły, cały dzień 
leżał wystawiony na widok publiczny. Miał to być przykład 
odstraszenia przed podejmowaniem antyniemieckich akcji.

Jak Niemcy „wychowywali” Polaków na świadomych 
obywateli niech świadczy zaobserwowany obrazek. Pewnego 
razu dziesięcioletni chłopak zerwał gałązkę z drzewa lipo-
wego. Zauważył to komendant policji Richard Heindrich (?). 
Skinął na chłopca palcem, a gdy ten się zbliżył uderzył go tak, 
że upadł na ziemię. Od tej pory wszystkie dzieci w Byczynie 
wiedziały że liści z drzew zrywać nie należy.

Bezrobotnym Niemcy zaproponowali wyjazd do pracy 
w Reichu. Wkrótce dobrowolnie zgłosiło się kilkudziesięciu 
nieuświadomionych. Samochodami ciężarowymi przewieziono 
ich do różnych miejsc na terenie Niemiec. Ci ludzie musieli 
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tam pracować, aż do zakończenia wojny. Niektórzy nigdy nie 
wrócili. W późniejszym czasie wyszukiwano bezrobotnych 
i nieodwołalnie wywożono na roboty. Ponieważ region 
jaworznicki włączono do III Rzeszy, na naszych terenach tzw. 
łapanek raczej nie stosowano. Ci, którzy ukończyli 14 rok życia 
musieli podjąć pracę za kilkadziesiąt marek  miesięcznie. 

Polacy współpracowali z sobą, ostrzegali się wzajemnie 
przed konfi dentami i Volksdeutschami. Co ciekawe, spory 
ideologiczne zeszły na plan drugi. W Byczynie ustały kłótnie 
między komunistami i „kościelnymi”, a tajne informacje 
uzyskiwane z programów radiowych, zwłaszcza Radia 
BBC, przekazywali sobie wzajemnie. Tu należy zaznaczyć, 
że okupant już jesienią w 1939 roku zarekwirował aparaty 
radiowe. Za nielegalne posiadanie groziła surowa kara. Mimo 
to niektórzy mieszkańcy (m. in. mój wujek), ryzykując życiem 
korzystali nocami z ukrytych radioodbiorników. Nazajutrz 
wiadomości przekazywano innym, tak że wszyscy światlejsi 
obywatele byli na ogół zorientowani co się dzieje.

Kiedy hitlerowcy rozpracowali siatkę Armii Ludowej 
w naszej okolicy zorganizowali nocną akcję, w czasie której 
schwytali kilkudziesięciu jej członków, wywożąc ich do 
obozów zagłady.

Młodzież rwała się do walki. Wstępowano do różnych 
ugrupowań. Ale ta sama młodzież wykorzystywała prawa 
młodości do zabawy i rozrywki. Organizowała najczęściej        
w niedziele półlegalne dancingi (zimą w domach prywatnych, 
a latem najczęściej na polanach leśnych). Wystarczyła 
harmonia, aby potańczyć i zaśpiewać: „Dancing woła, dancing 
kusi, iść na dancing każdy musi; na dancingu jest wesoło, 
wszystkie pary tańczą w koło, bo dancing woła, dancing 
kusi, iść na dancing każdy musi...”. Czasem podchwytywano  
nawet  szlagiery niemieckie. 

Do kina w Jaworznie uczęszczała głównie młodzież, 
dorośli tylko sporadycznie, ponieważ nie każde środowisko 
akceptowało ten rodzaj rozrywki. Pisano na murach domów: 
„Tylko polskie świnie siedzą w kinie, a ich bracia w Oświę-
cimie”. 

Wyżywienie w latach okupacji było bardzo skrom-
ne. Zwłaszcza ludność miejska miała trudności z nabyciem 
żywności. Okrojone kartkowe przydziały nie wystarczały 
na  zaspokojenie potrzeb, więc nielegalnie, za pieniądze 
lub wymiennie za przedmioty domowego użytku nabywano 
żywność. W Byczynie i w okolicy uzyskiwano niskie plony, 
więc tych nadwyżek było bardzo mało, tym bardziej, że 
gospodarze musieli obowiązkowo oddawać okupantowi            
z gospodarstwa rolnego część mięsa, zboża, ziemniaków, 
mleka, a nawet jaj kurzych. W latach nieurodzaju zbóż lub 
ziemniaków byczynianie zaopatrywali się w bogatszych 
wsiach, np. w Monowicach koło Oświęcimia. Ponieważ 
handel był nielegalny, często wędrowali nocą. Przyłapanych 
na zakupach lub w drodze powrotnej władze osadzały              
w więzieniu.

Moja rodzina, mimo niedostatków, przetrwała. 
Najczęściej żywiliśmy się kartofl ami i chlebem, ale nie przymie-
raliśmy głodem. Nas także nie ominęły prześladowania 
okupanta. Najgorzej było w ostatnich latach wojny. Moją 
matkę i ciotkę za nielegalny handel władze niemieckie w paź-
dzierniku 1944 roku skazały na kilkumiesięczne więzienie      
w Mysłowicach. Panowały tam bardzo ciężkie warunki. Gdyby 
wojna trwała kilka tygodni dłużej nie przeżyłyby.

W domu pozostało nas pięcioro mężczyzn, w tym trzech 
pracujących i dwóch nieletnich. Ojciec Wawrzyniec pracował 
w kopalni węgla w Jaworznie, starszy brat Boguchwał w cha-
rakterze pomocnika w zakładzie elektrycznym, a ja od 14 
roku życia byłem zatrudniony w zakładzie krawieckim u pana  
Karbowiaka. Był to ciężki okres w naszym życiu rodzinnym. 

Jako siedemnastoletni chłopak, bez porozumienia          
z ojcem postanowiłem produkować „bimber” i sprzedawać go, 
aby rodzinie jakoś pomóc. Przygotowałem zaczyn z buraków 
cukrowych i po kilku dniach fermentacji rozpocząłem dalszą 
produkcję. Nic z tego nie wyszło i pieniędzy dla rodziny nie 
zdobyłem. Próbowałem też handlować papierosami, ale i to 
skończyło się fi askiem, gdyż dostawca zaprzestał handlu           
z obawy przed Niemcami. 

Na naszym terenie w czasie okupacji działali partyzan-
ci. Aby zapobiec włamaniom do sklepów i urzędów policja wy-
znaczyła tzw. „wachy” tj. czujki, złożone z kilku mieszkańców, 
które miały strzec porządku nocami. Gdyby partyzanci zabra-
li jakieś towary lub dokonali włamania do urzędu, „wacha”        
zostałaby skazana na stały pobyt w Oświęcimiu.

Tymczasem, według wszelkich znaków, na niebie 
i ziemi wojna zbliżała się ku końcowi. W ostatnim dniu 
pobytu niemieckie władze postanowiły zbudować w pop-
rzek drogi potężną barykadę ze ściętych drzew, sprzętu 
gospodarskiego i mebli. Wydano rozkaz, aby wszyscy 
mężczyźni i młodzież męska przybyli do pracy. Rodziny były 
przerażone. Przypuszczano, że wezwani zostaną rozstrzelani 
po zbudowaniu barykady. Na szczęście zostali zwolnieni. 
Barykada powstała między domami  F. Sidełki i J. Korlackiego. 
Nie przydała się. Nocą, jeden z ostatnich wycofujących się 
żołnierzy Wehrmachtu, przez nieuwagę zaplątał się w kable 
i barykada przedwcześnie wyleciała w powietrze. Żołnierz 
zginął, a kilku innych zostało rannych, których Niemcy 
zabrali ze sobą. Z mojego domu nikt nie poszedł do budowy. 
Wszyscy ukryliśmy się w piwnicy i tam czekaliśmy na rozwój 
dalszych wydarzeń. 

Rosjanie wkroczyli do Byczyny 21 stycznia 1945 roku 
o godzinie drugiej po północy. Chociaż wojna trwała jeszcze, 
my czuliśmy się wolni.

W następnych dniach Niemcy stawili opór pod 
Bielskiem,  więc  tym  razem  Rosjanie  zabrali  mężczyzn                
i kobiety do kopania okopów. W długim marszu, liczącym 
około 80 kilometrów, również ja uczestniczyłem. Wraz                    
z innymi pokonałem tę trasę, docierając do miejscowości 
Suszec koło Pszczyny. Nas „roboczych” Rosjanie umieścili 
w poniemieckim dworze, otoczonym drutem kolczastymi              
i codziennie wyprowadzali do kopania okopów. Praca była 
bardzo ciężka, ponieważ ziemia w styczniu była mocno 
przemarznięta. Racje żywnościowe ograniczono do jednej 
czwartej bochenka chleba wojskowego. Przed głodem 
ratowaliśmy się ziemniakami, znalezionymi w dworskich 
pomieszczeniach. Mniej więcej po dwóch tygodniach pracy 
wraz z  przyjacielem Eugeniuszem S. zbiegliśmy do domu. 
Pozostali pracowali jeszcze około 10 dni. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Byczyny w dal-
szym ciągu pracowałem jako pomocnik krawiecki. W tym           
czasie tworzyła się już nowa polska administracja. W lutym 
1945 roku w Chrzanowie uruchomiono przedwojenne Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. 
Kształcono w nim młodzież w systemie stacjonarnym oraz 
skróconym dla młodzieży pracującej. Ja uczęszczałem do 
Gimnazjum i Liceum dla Pracujących, wynosząc jak najlepsze 
wspomnienia o znakomitych naszych przedwojennych profe-
sorach. Cieszyli się oni ogromnym i zasłużonym autorytetem.

W 1948 roku ukończyłem liceum w trybie 
przyspieszonym, uzyskując świadectwo maturalne. W tym 
samym roku po złożeniu egzaminu wstępnego, dostałem 
się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunek 
historyczny. Rok później zostałem również studentem 
geografi i, uczęszczając równocześnie na dwa fakultety. 
Był to dla mnie duży wysiłek. W końcu grudnia 1952 roku 
ukończyłem oba kierunki, uzyskując stopień magistra historii 
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i geografi i. Po dwutygodniowym wypoczynku, władze uczelni 
wręczyły mi przydział pracy w regionie śląskim, a kuratorium 
skierowało mnie do Liceum Pedagogicznego w Zawierciu.

Pierwsza pensja wynosiła 733 zł. Za uzyskaną         
kwotę kupiłem sobie teczkę skórzaną za 420 złotych, a po-
zostałe pieniądze przeznaczyłem na wyżywienie 200 zł i na 
mieszkanie 100 złotych. Takie uposażenie otrzymywali na-
uczyciele z wykształceniem wyższym, zaś ok. 600 zł z wy-
kształceniem średnim.

Gdy w marcu 1953 roku zmarł Józef Stalin wszystkim 
pedagogom przypinano czerwone wstęgi z czarną podobizną 

Stalina – i nikt z uczących nie odważył się zaprotestować.
Kończąc moje wspomnienia pragnę zaznaczyć, że 

jest to tylko niewielka część informacji o Byczynie i najbliższej 
okolicy z okresu międzywojennego i lat wojny. Przypuszczam, 
że wydarzeniami mogą być zainteresowani nie tyle moi rówie-
śnicy, co młodzież. Zdaję sobie sprawę z pewnych luk i nieści-
słości faktografi cznych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, 
że niniejsze wspomnienia dotyczą własnych przeżyć i zapew-
ne subiektywnych odczuć.

                                                                       

O AUTORZE

Urodziłem się 6 kwietnia 1927 roku w Jaworznie – Byczynie, w rodzinie górniczej. Tu spędziłem swoje młodzieńcze lata. 
W okresie okupacji hitlerowskiej pracowałem u krawca pana Franciszka Karbowiaka w charakterze pomocnika. Po zakończeniu 
II wojny światowej kształciłem się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, a następnie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończyłem dwa fakultety: historię i geografi ę. 

Po ukończeniu studiów otrzymałem przydział do pracy w regionie śląskim, a kuratorium skierowało mnie do Liceum 
Pedagogicznego w Zawierciu. Później pracowałem jeszcze w Bytomiu, Chorzowie, Zabrzu (13 lat) i na pół etatu w Studium 
Nauczycielskim w Gliwicach. W 1969 roku przeniosłem się do pracy w XV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, gdzie 
przepracowałem jeszcze ponad 20 lat w charakterze nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora (przez 5 lat).

Nigdy nie myślałem o tym, że w przyszłości coś napiszę. Moje pierwsze artykuły ukazały się w czasopismach śląskich, ale 
dopiero jako emeryt postanowiłem napisać coś o sobie, swojej rodzinie i miejscowości, z której pochodzę. Niestety mój rodowód 
jest dość skromny a drzewo genealogiczne swoimi korzeniami sięga zaledwie połowy XIX wieku.

Aktualnie od dziesięciu lat współpracuję z różnymi lokalnymi pismami krakowsko – bocheńskimi, zamieszczając w nich 
swoje artykuły o tematyce historycznej, geografi cznej i ekologicznej. 

     
PRZYPISY

1  Budynek zwany dworem jest pozostałością po dawnych dzierżawcach folwarku rolnego w Byczynie. Miejscowa tradycja 
nie zachowała konkretnych nazwisk, ponieważ dzierżawcy często się zmieniali i nie utrwalili się w pamięci mieszkańców. 
Natomiast dokumenty z XVIII wieku potwierdzają istnienie takiego budynku oraz zabudowań gospodarczych. Ponadto na 
bazie wody z pobliskiego źródła tzw. Stoku w byczyńskim dworze warzono piwo znane z dobrej jakości w jaworznickiej okolicy. 
(przypisy pochodzą od M. Leś - Runickiej).

  
2  W czasie okupacji w Byczynie, podobnie jak w całym regionie jaworznickim, istniała szkoła z polskim językiem wykładowym, 

ale programem nauczania ograniczonym do minimum. Okręg jaworznicki wcielony został do hitlerowskiej III Rzeszy, ale                   
w polityce okupanta nie przewidywano germanizacji szkół, ponieważ polska ludność miała być w całości przesiedlona. 

3  Historia byczyńskiej szkoły rozpoczyna w roku szkolnym 1818/1819. Pierwszy budynek szkolny wybudowano w latach            
1839/1840 za czasów Rzeczpospolitej Krakowskiej. Natomiast budynek do którego chodzili rodzice autora niniejszych 
wspomnień, to istniejący do dzisiaj piętrowy budynek zbudowany w latach 1902 - 1903. 

4  Nazwa Ponikwic wywodzi się od słowa ponik, które oznaczał strumień, rzeczkę o zmiennym poziomie wody, czasem taki ciek 
wodny niemal zanikał, aby w  czasie wiosennych roztopów zamienić się w burzliwy potok.

 
5  Jaworznickie gminy, w tym również Byczyna, zostały zelektryfi kowane w latach trzydziestych XX wieku w wyniku wybudowania 

elektrowni w Jaworznie. 

6  Dla ścisłości historycznej trzeba stwierdzić, że w Byczynie działała nie tylko partia komunistyczna. Bardzo silne organizacje 
stworzyły tutaj partie socjalistyczne oraz ruch związkowy różnych odcieni politycznych.
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