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DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA KATOLICKIEGO 

DUCHOWIEŃSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO 

W XIX WIEKU

Wiek XIX był w Europie okresem przemian społecznych, gospo-
darczych i  politycznych, zwłaszcza na terenach zamieszkiwanych 
przez ludność śląską. Narastanie problemów społecznych, indu-
strializacja, dechrystianizacja i laicyzacja, a także germanizacja mia-
ły negatywny wpływ na życie społeczności śląskiej. Jednak dzięki 
licznym inicjatywom księży oraz osób świeckich zaangażowanych 
w życie Kościoła nastąpił rozwój kultury i oświaty oraz rozkwit życia 
religijnego i narodowego. Mimo planowanej i długotrwałej germa-
nizacji nie udało się rządowi pruskiemu ani wykorzenić języka pol-
skiego z życia publicznego i Kościoła, ani doprowadzić do zerwania 
więzów łączących Górny Śląsk z innymi ziemiami polskimi. Kościół 
katolicki stał się bardzo ważnym elementem jednoczącym społe-
czeństwo śląskie oraz podtrzymującym znajomość języka polskiego, 
zwłaszcza poprzez udział wiernych w stowarzyszeniach, bractwach, 
i organizacjach kulturalno-oświatowych.

1 Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Artykuł powstał na 

podstawie fragmentu pracy magisterskiej Polska działalność oświatowo-kulturowa katolickie-

go duchowieństwa w XIX wieku na Górnym Śląsku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. 

Janusza Wycisły.
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1. Amatorski ruch teatralny

Polski amatorski ruch teatralny był zjawiskiem oddolnym. Bro-
nił katolicyzmu i  polskiej tożsamości narodowej Górnoślązaków. 
Ukazywał w pozytywnym świetle obraz Polaka katolika, piętnował 
ludzkie wady, takie jak zrywanie z tradycją przodków, bezmyślność, 
uleganie areligijnemu stylowi życia. Teatry amatorskie ożywiały wy-
obraźnię, uczyły szacunku wobec mowy ojczystej, wzmacniały więź 
ogólnonarodową, zachęcały do społeczno-narodowej aktywizacji, 
a także wzbogacały praktyki religijne i krzewiły podstawową wiedzę 
katechizmową2.

Największą rolę w  rozwoju polskiego amatorskiego ruchu te-
atralnego na Górnym Śląsku odegrało założone w 1871 roku przez 
księdza Bonczyka w Bytomiu Towarzystwo św. Alojzego zrzeszające 
katolicką młodzież męską. Pod przewodnictwem księdza Kleina by-
tomscy alojzjanie w 1875 roku rozpoczęli działalność kółka teatral-
nego oraz śpiewaczego. Pierwszym publicznym przedstawieniem 
wystawionym w  1883 roku przez bytomską młodzież była sztuka 
Juliusza Ligonia pt. Los sieroty, czyli niewinność zwycięża. Zdarzały 
się przypadki, że wystawiane sztuki motywowały innych młodych 
ludzi do włączenia się w działalność towarzystwa. W 1886 roku wła-
dze niemieckie zakazały bytomskim alojzjanom prowadzenia dzia-
łalności teatralnej, co wpłynęło na spadek liczebności towarzystwa. 
Sytuacja uległa poprawie w październiku 1888 roku, kiedy prezesem 
towarzystwa został ks. Józef Katryniok, a wiceprezesem J. Szaboń. 
Wspólne wysiłki doprowadziły do odegrania w 1889 roku spektakli 
Bursztyny Kasi W. Przyjemskiej oraz Janka spod Ojcowa J.K. Grego-
rowicza. Zainteresowanie było tak duże, że ci, dla których zabrakło 
biletów, domagali się powtórzenia spektaklu3.

Od 1890 roku działalność teatralną rozwijały także inne towarzy-
stwa alojzjańskie: w Lipinach odegrano 10 000 marek oraz Poczci-
wego młynarza P. Kołodzieja; w Chropaczowie można było obejrzeć 

2 J. Wycisło, Religijne inspiracje amatorskiego ruchu teatralnego na Górnym Śląsku (1848-

-1914), w: Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, pod red. W. Świątkiewicza, J. Wyci-

sły, Katowice 1998, s. 121-148.
3 Cz. Mykita-Glensk, Teatr amatorski górnośląskich towarzystw alojzjańskich, „Śląskie 

Studia Historyczno-Teologiczne” 18 (1985), s. 81-105.
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Czarownika P. Kołodzieja i  Dobrego syna J. Ligonia; towarzystwo 
z Radzionkowa wystawiło w Szarleju Pana fabrykanta mioteł P. Ko-
łodzieja i Amerykanów W. Saławy, następnie zaprezentowano Jaku-
ba i jego synów (inny tytuł: Józef Egipski i jego bracia) K. Baumanów-
ny. W 1891 roku działalność teatralną rozwinęli alojzjanie ze Zgody, 
a w 1892 roku z Rudy i Starych Rept4.

Na Górnym Śląsku ośrodkiem znanym z przedstawień pasyjnych 
stały się Lipiny. Odegrano tam Przedstawienie pasyjne, czyli Naj-
wyższe wyobrażenie Męki Pańskiej składające się z siedemnastu ak-
tów, dwudziestu ośmiu żywych obrazów ze Starego Testamentu oraz 
czterdziestu jeden pieśni wykonywanych przez chór. Wśród innych 
wystawianych sztuk religijnych można wymienić np. dramat pt. Per-
ła ukryta, czyli żywot św. Alojzego napisany przez kard. M.P. Wise-
mana, arcybiskupa westminsterskiego, przedstawiany przez piekar-
skich alojzjanów, Powołanie św. Alojzego i Uwielbienie św. Alojzego, 
Jakuba i jego synów (Józefa Egipskiego i jego braci) K. Baumanówny 
oraz jasełka5.

Jak podaje Czesława Mikita-Glensk, przedstawienia zorgani-
zowane przez alojzjanów w  latach 1870-1939 stanowią 10  proc. 
wszystkich amatorskich spektakli wystawionych na Górnym Ślą-
sku. Największą popularnością cieszyli się tacy rodzimi pisarze, jak 
Kołodziej, Miarka, Ligoń i  inni. Na ok. 413 wszystkich wystawień 
zorganizowanych przez alojzjanów ponad 45 proc. stanowią dzieła 
twórców miejscowych6.

Nad rozwojem życia teatralnego Katowic czuwał ks. Rudolf Lu-
becki. Jako prezes Kasyna Katolickiego propagował polski teatr 
i śpiew. Ponadto pełnił funkcję dyrygenta, reżysera, organizatora wi-
downi, a także reprezentował kasyno przed władzami. Jego następcą 

4 Tamże.
5 K. Olszewski, Kronika teatralna Górnego Śląska 1848-1914, Kraków 1979, s. 120-121; 

Cz. Mykita-Glensk, Teatr amatorski górnośląskich towarzystw alojzjańskich, art. cyt., s. 81-105.
6 Wśród najczęściej prezentowanych sztuk znajdowały się: przedstawienia pasyjne (trzy-

dzieści wystawień), sztuki: Taniec nade wszystko M. Simona (dwadzieścia dwa wystawienia), 

Kołodzieja: Wycużnik (dziewiętnaście wystawień), Sąsiedzi (szesnaście wystawień), 10  000 

marek (czternaście wystawień), Bogata wdowa (dwanaście wystawień), Poczciwy młynarz 

(dziesięć wystawień), Kulturnik Miarki (jedenaście wystawień) oraz Dzieci w jaskini zbójców 

Lebartina, Jakub i jego synowie K. Baumanówny i Żyd w beczce A. Ładnowskiego (po dziesięć 

wystawień); Cz. Mykita-Glensk, Teatr amatorski górnośląskich towarzystw alojzjańskich, art. 

cyt., s. 81-105.
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był ks. Wiktor Schmidt. To dzięki nim mieszkańcy Katowic mogli 
zapoznać się z najpopularniejszymi sztukami Karola Miarki. Docho-
dy z przedstawień były przeznaczane na cele dobroczynne. Spekta-
kle dawane przez katowickich aktorów amatorów gromadziły nawet 
do 1,5 tys. widzów. Natomiast w Bytomiu, centrum polskiego życia 
narodowego na Górnym Śląsku, aktywnie działał ks. Norbert Bon-
czyk. Założone przez niego Kasyno Katolickie oraz Towarzystwo 
św. Alojzego kultywowały polskie słowo i pieśń na scenie. W 1874 
roku, rozpoczynając swoją działalność, dwukrotnie wystawili Kul-
turnika K.  Miarki. Dzięki działalności alojzjanów w  latach 1881-
-1885 wzrosła liczba przedstawień. Natomiast kasyno szopienickie 
oraz powołany do życia w 1876 roku przez ks. Józefa Dembończyka 
amatorski zespół animowały przedstawienia w okolicznych miejsco-
wościach7.

W  Mysłowicach nad rozwojem działalności teatralnej czuwał 
ks.  Jan Jordan oraz ks. Antoni Zarnes. W  Bytomiu oprócz księdza 
Bonczyka amatorską sceną zajmował się ksiądz Katryniok i ksiądz Łu-
kaszczyk. Z kolei w Siemianowicach opiekę nad nią sprawował ks. Au-
gust Henciński, a w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ks. Jan 
Kapica. W Rudzie pieczę nad polską działalnością sceniczną sprawo-
wał ks. Franciszek Klein, a po jego śmierci ks. Antoni Robota. Powoła-
ny 25 stycznia 1891 roku w Bogucicach przez ks. Ludwika Skowronka 
Związek Katolickich Robotników w  niedługim czasie po założeniu 
rozpoczął działalność dramatyczną. Natomiast dzięki ks. Józefowi 
Krupie zaczęto wystawiać polskie przedstawienia w Kamieniu8.

Ks. Franciszek Przyniczyński oraz ks. Stanisław Radziejowski 
dbali o formację religijną i narodową młodych aktorów. Ich działal-
ność kładła nacisk na dwa aspekty: krytykę różnych metod germa-
nizacji oraz przeciwdziałanie chrystianizacji. W 1874 roku w Byto-
miu dzięki przychylności księdza Przyniczyńskiego zorganizowano 
przedstawienie teatralne, podczas którego wystawiono Pasterzy be-
tlejemskich P. Kołodzieja oraz Berka zapieczętowanego i Pana Stefa-

7 K. Olszewski, Kronika teatralna Górnego Śląska 1848-1914, dz. cyt., s. 163-168; Cz. My-

kita-Glensk, Polski teatr amatorski na Górnym Śląsku w XIX stuleciu, Katowice 1988, s. 9-12.
8 K. Olszewski, Kronika teatralna Górnego Śląska 1848-1914, dz. cyt., s. 34-35, 83, 131-

-133, 142, 186, 238, 295.
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na z Pokucia A. Ładnowskiego. Na występ przybyło ok. 500 miejsco-
wych robotników oraz chłopów z pobliskich wsi9.

Jednym z  ważnych kierunków działania amatorskich grup te-
atralnych stały się przedstawienia religijne związane z  głównymi 
świętami kościelnymi. Warto wspomnieć tu ks. Franciszka Miczka, 
który wraz z  ks. R. Rychlem napisał dramat oparty na Ewangelii, 
wystawiany w  formie monumentalnego przedstawienia pasyjnego 
w Rybniku. Grany w okresie od 1892 do 1895 przyciągał wielu za-
interesowanych ze wszystkich trzech zaborów. Sukcesy odnoszone 
przez rybnicki teatr amatorski niepokoiły niektórych mieszkańców 
niemieckiego pochodzenia. Z  tego powodu ksiądz Miczek został 
oskarżony o działalność propolską oraz sprzyjanie agitacji wielko-
polskiej. Władze rejencji opolskiej uznały go za niebezpiecznego 
i zabroniły rybnickiej grupie prowadzenia dalszej działalności10.

2. Towarzystwa społeczno-kulturalne i religijne

Towarzystwa były zakładane przez osoby świeckie oraz przez 
polskich księży. Pozwalały zaspokajać budzące się zainteresowania 
kulturalne oraz dawały możliwość rozwoju pisarzom ludowym i ak-
torom amatorom, utwierdzały poczucie własnej wartości, a  także 
pomagały w rozwijaniu kontaktów międzyludzkich. Tworzyły swego 
rodzaju sieć ośrodków kulturowych dających możliwość ogólnego 
rozwoju. Prowadzono w nich działalność oświatową w formie od-
czytów, referatów oraz wykładów, jednocześnie propagowano pol-
skie czytelnictwo. W  trakcie spotkań omawiano tematy moralne, 
społeczne, a  także dotyczące historii Śląska i  Polski. Towarzystwa 
łączyły w  sobie elementy świeckie i  religijne, które wzajemnie się 
przenikały. Bardzo często duża liczba członków towarzystw niejako 

  9 Ponadto ksiądz Przyniczyński podczas niektórych przedstawień teatralnych, np. 16 lip-

ca 1882 roku, urządzał konkursy, w  których nagrodą były polskie kalendarze; Cz. Mykita-

-Glensk, Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku, t. 2: Śląsk Górny i Dolny (1855-

-1918), Opole 1995, s. 12, 19.
10 J. Wycisło, Religijne inspiracje amatorskiego ruchu teatralnego na Górnym Śląsku 

(1848-1914), art. cyt., s. 121-148.
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wymuszała wyjście grupy poza mury kościoła i  wynajęcie obszer-
niejszej sali w gospodzie. Dbano również o rozwój kulturalny, pro-
pagując polski śpiew, organizując przedstawienia teatralne, zabawy, 
wycieczki, majówki, festyny, spotkania towarzyskie, zakładając or-
kiestry, uprawiając sport. Uczestniczono wspólnie w nabożeństwach 
oraz uroczystościach kościelnych11.

Założone w 1836 roku Towarzystwo Literacko-Słowiańskie sta-
wiało sobie za cel zapoznanie swoich członków z  językiem, litera-
turą, historią oraz prawem ludów słowiańskich. Szczególną czcią 
darzono twórczość Adama Mickiewicza. W szeregach towarzystwa 
można odnaleźć późniejszych wybitnych działaczy społecznych, 
oświatowych i kulturowych, takich jak ks. J. Szafranek (1842-1843), 
ks. N. Bonczyk (1858-1860), ks. K. Damrot (1863-1866), ks. J. Gre-
gor (1880-1881). Towarzystwo zostało rozwiązane 1886 roku i  już 
nigdy więcej się nie odrodziło12.

W 1863 roku powstała nowa organizacja akademicka o nazwie 
Towarzystwo Polskich Górnoślązaków, zrzeszająca studentów Pola-
ków z Górnego Śląska. Organizacja ta działała na terenie konwiktu 
książęco-biskupiego i miała charakter prywatnego kółka. Podstawo-
wym zadaniem towarzystwa była nauka języka polskiego. Począt-
kowo wynikało to z konieczności przygotowania do przyszłej pra-
cy duszpasterskiej na terenie Śląska. W 1865 roku do towarzystwa 
przystąpił Konstanty Damrot, został w niedługim czasie jego pre-
zesem i nadał mu bardziej patriotyczny charakter. Do Towarzystwa 
Polskich Górnoślązaków należeli m.in.: ks. R. Lubecki, ks. J. Dem-
bończyk, ks. F. Kirchniawy i ks. K. Damrot13. Ksiądz Lubecki utwo-
rzył również bibliotekę przy towarzystwie i propagował polski śpiew 
wśród braci studentów. Warto zaznaczyć, że przed powstaniem To-
warzystwa Polskich Górnoślązaków w swoim mieszkaniu, nazywa-
nym kuźnicą, gromadził studentów pochodzących z Górnego Ślą-
ska. Podczas tych spotkań rozmawiano po polsku i czytano polskie 

11 I. Mierzwa, Kulturotwórcza rola polskich towarzystw religijnych na Górnym Śląsku, w: 

Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, dz. cyt., s. 107-120.
12 F. Szymiczek, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wrocła-

wiu 1863-1918, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963, s. 22-26.
13 Ksiądz Damrot ułożył dla towarzystwa pieśni pt. Kochajmy się!, Pieśń towarzyska oraz 

hymn Śląsk, moja Ojczyzna śpiewany na melodię Boże, coś Polskę.
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książki. Zamknięcie wydziału teologicznego oraz rozwiązanie urzę-
dów kurialnych w 1875 roku przyczyniły się do likwidacji Towarzy-
stwa Polskich Górnoślązaków14.

Towarzystwo Górnośląskie zostało założone w 1880 roku. Celem 
towarzystwa było zaznajomienie jego członków z językiem, grama-
tyką i  literaturą polską, przybliżanie historii Polski i Śląska, rozwi-
janie i pogłębianie religijności oraz integrowanie młodzieży górno-
śląskiej przez naukę i zabawę. Działalność towarzystwa obejmowała 
czytanie literatury polskiej15. Drugą formą działalności stanowiły 
odczyty i  referaty członków towarzystwa, których w ciągu sześciu 
lat wygłoszono trzydzieści siedem. Wśród prelegentów znajdowa-
li się późniejsi księża: J. Gregor16, J. Katryniok17, A. Skowroński18. 
Kontakty z towarzystwem utrzymywał ksiądz Damrot, który niejed-
nokrotnie wspierał materialnie jego działalność. Towarzystwo Gór-
nośląskie zostało rozwiązane w 1886 roku na mocy rozporządzenia 
zakazującego tworzenia towarzystw polskich przy uniwersytetach 
pruskich. Warto zaznaczyć, że hymnem Towarzystwa Górnośląskie-
go była pieśń autorstwa ks. J. Gregora pt. Długo Śląsk nasz ukochany, 
śpiewana na melodię Mazurka Dąbrowskiego 19.

W  1892 roku pod niemiecką nazwą Wissenschaftlicher Verein 
Oberschlesischer Studenten utworzono Towarzystwo Akademików 
Górnoślązaków. Wśród założycieli byli przyszli księża: Paweł Bran-
dys, Karol Myśliwiec oraz Michał Przywara. Chociaż wydane w 1895 
roku przez kard. G. Koppa zarządzenia zakazywały klerykom przy-
należności do organizacji świeckich, mimo to niektórzy nadal utrzy-
mywali z  nim kontakty. Głównym zadaniem, jakie stawiało sobie 

14 F. Szymiczek, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wrocła-

wiu 1863-1918, dz. cyt., s. 26-34; M. Pater, Lubecki Rudolf, w: Słownik biografi czny katolickiego 

duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod red. tegoż, Katowice 1996, s. 245-246; J. Kaj-

toch, Konstanty Damrot. Życie i twórczość literacka, Katowice 1968, s. 30-33.
15 M.in. Barbary Radziwiłłówny A. Felińskiego, Pana Tadeusza i  Konrada Wallenroda 

A. Mickiewicza czy Husytów na Górnym Śląsku K. Miarki i Starego kościoła miechowskiego 

ks. N. Bonczyka.
16 Paweł Stalmach i  ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim, Ogólny pogląd na narzecze 

górnośląskie.
17 O założeniu nowego kościoła katolickiego w Piekarach na Górnym Śląsku, Początki dzie-

jów Śląska.
18 O pieśniach gminnych, W jakiej postaci wyobraża sobie fantazja ludu zaraźliwe choroby.
19 F. Szymiczek, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wrocła-

wiu 1863-1918, dz. cyt., s. 34-55.
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towarzystwo, była nauka języka polskiego oraz poznanie literatury 
i  dziejów polskich. Narzędziami do osiągnięcia tego celu stały się 
referaty, odczyty, ćwiczenia gramatyczne, obowiązkowa lektura kla-
syków polskich, poznawanie dziejów Polski oraz historii literatury 
ojczystej. Ćwiczono również deklamację, by nabyć odwagi w posłu-
giwaniu się językiem polskim na co dzień, oraz organizowano zjaz-
dy wakacyjne w górnośląskich miejscowościach. Wśród referentów 
znajdowali się księża: K. Myśliwiec, M. Przywara, P. Brandys. Mimo 
zachowania niemieckiej nazwy Towarzystwo Akademików Górno-
śląskich za działalność propolską i niechęć ze strony kardynała Kop-
pa zostało rozwiązane w 1899 roku na polecenie ministerstwa20.

Uczestnictwo w  polskich organizacjach studenckich przygo-
towało członków do prowadzenia samodzielnej działalności spo-
łeczno-kulturalnej. Aktywnie na tym polu zaznaczył się bytomski 
proboszcz ks. Józef Szafranek, który w  1852 roku stanął na cze-
le towarzystwa mającego walczyć z  ubóstwem w  parafi i21. Ksiądz 
Szafranek należał także do Towarzystwa Wsparcia dla Ubogich 
i  przyczynił się do założenia w  Bytomiu Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Ponadto był współzałożycielem Kasyna Katolickiego 
w Bytomiu, które stało się znaczącym polskim ośrodkiem formacyj-
nym na płaszczyźnie kultury i religii. Przy kasynie działała biblioteka 
i teatr amatorski. Z jego inicjatywy zawiązywano również sodalicje 
mariańskie, stowarzyszenia młodzieży męskiej, grupy zawodowe 
zrzeszające majstrów, górników, hutników, czeladników, kupców 
i nauczycieli, a także Stowarzyszenie Rodzin Chrześcijańskich obej-
mujące ponad 1000 rodzin22.

Równie aktywną działalność na rzecz towarzystw prowadził 
bytomski wikary i  następca księdza Szafranka, ks. N. Bonczyk. 
W 1869 roku założył w Bytomiu pierwsze polskie Kasyno Katolic-

20 Tamże, s. 58-72.
21 W  tym celu na terenie probostwa założył szkółkę drzewek owocowych i uczył miej-

scową ludność ich pielęgnacji. W 1853 roku przystąpił do tarnogórskiego towarzystwa budu-

jącego tanie domki dla robotników i został przedstawicielem spółki w Bytomiu. W związku 

z tym planował przekazać 200 mórg ziemi z parafi alnego benefi cjum pod budowę domów dla 

najbiedniejszych, jednak jego pomysł spotkał się z odmową kurii wrocławskiej.
22 J. Wycisło, Józef Szafranek. Ksiądz, pedagog, działacz narodowy, krzewiciel kultury 

i oświaty (1807-1874), Katowice 1990, s. 8; M. Pater, Szafranek Józef, w: Słownik biografi czny 

katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 407-411.
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kie23. W każdą niedzielę po nieszporach wygłaszał w nim odczyty 
dotyczące wychowania, religii i moralności. W 1871 roku w Rozbar-
ku ksiądz Bonczyk powołał do życia Towarzystwo św. Alojzego sku-
piające młodzież męską. Celem towarzystwa była „oświata narodo-
wa na gruncie katolickim oparta i uczciwa zabawa”. Organizowano 
wykłady, wieczorki taneczne, śpiewy, akademie, wycieczki, przed-
stawienia teatralne, propagowano czytelnictwo24. Ponadto ksiądz 
Bonczyk był opiekunem i współzałożycielem Towarzystwa Górno-
śląskich Przemysłowców i Związku Wzajemnej Pomocy Robotników 
Górnośląskich. Pragnąc zainteresować innych duchownych kwestią 
pomocy robotnikom, rozesłał ok. 200 listów, jednakże odpowiedź na 
jego apel była znikoma25.

Katoliccy duchowni zakładali na Górnym Śląsku także inne sto-
warzyszenia, m.in. kółka śpiewacze, kółka i kasyna polskie, związki 
robotników chrześcijańskich, towarzystwa robotników katolickich, 
polsko-katolickie towarzystwa robotników26.

Największą popularnością wśród młodzieży polskiej na Górnym 
Śląsku cieszyło się Towarzystwo św. Alojzego. W 1886 roku z inicja-

23 Na spotkania oprócz bytomian przychodzili mieszkańcy Rozbarku, Łagiewnik, Szarleja, 

Piekar oraz Michałkowic, Siemianowic i Chorzowa.
24 Podczas spotkań ksiądz Bonczyk czytał i wyjaśniał literaturę polską, przedstawiał pol-

skie dzieje i uczył swoich podopiecznych publicznych wystąpień, gdyż uważał, że „chłop nie 

mowny a kot nie łowny obaj jedną drogą chodzą, t. j. obaj nie wiele warci”, cytat za: E. Szramek, 

Ks. Norbert Bonczyk. Życiorys. W 25. rocznicę zgonu jego, Opole 1918, s. 31.
25 E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Życiorys…, dz. cyt., s. 30-32; tenże, Ks. Norbert Bon-

czyk. Studium biografi czne, Katowice 1939, s. 33-34; J. Mandziuk, Bonczyk (Boncek, Bontzek) 

Norbert, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i  XX wieku, dz. 

cyt., s. 42-44.
26 W 1876 roku ks. Franciszek Przyniczyński oraz ks. Bernard Purkop założyli w Pieka-

rach Kółko Polskie. W 1884 roku ks. Robert Engel wystąpił z inicjatywą utworzenia towarzy-

stwa zajmującego się pomocą naukową dla polskiej młodzieży, niestety niechęć wielu księży 

uniemożliwiła realizację tego projektu. Ks. Franciszek Kirchniawy zakładał polskie towarzy-

stwa w parafi i w Staniszczach Wielkich, czynnie angażując się w pracę społeczno-kulturalną. 

Ks. Rudolf Lubecki zakładał liczne polskie związki w parafi i Najświętszej Maryi Panny w Ka-

towicach, m.in. Kółko Katolickie w 1869 roku i Katolickie Towarzystwo Pogrzebowe w 1879 

roku, a także towarzystwa dla młodzieży męskiej i żeńskiej ok. 1875 roku; F. Szymiczek, Bytom 

jako ośrodek kultury polskiej oraz piśmiennictwa ludowego na Górnym Śląsku, Stalinogród 

1956, s. 369; A. Targ, Wybrane zagadnienia z historii Kościoła i polskich organizacji katolickich 

i narodowych na Śląski na przełomie XIX i XX w., Kraków – Katowice 1974, s. 40; M. Pater, 

Engel Robert Antoni, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX 

wieku, dz. cyt., s. 96-98; tenże, Lubecki Rudolf, w: tamże, s. 245-246; J. Myszor, Kirchniawy 

Franciszek, w: tamże, s. 171-172.
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tywy ks. Kubotha zawiązało się podobne towarzystwo w Siemiano-
wicach, w  tym samym roku ks. Józef Michalski założył alojzjanów 
w Lipinach27. W przeciągu dwudziestu sześciu lat na Górnym Śląsku 
działało ok. pięćdziesięciu grup alojzjanów zrzeszających kilka tysię-
cy młodzieży polskiej. Objęcie stanowiska prezesa przez ks. Józefa 
Katrynioka w 1889 roku doprowadziło do reorganizacji bytomskie-
go towarzystwa, podniesienia dyscypliny oraz utworzenia nowo-
czesnego statutu. Dzięki niemu powiększono również bibliotekę 
towarzystwa, wprowadzono odczyty z historii Polski oraz deklama-
cje i recytacje dzieł najważniejszych pisarzy polskich. W 1897 roku 
kard. G. Kopp wydał zarządzenie zabraniające duchownym dalszej 
działalności w Towarzystwach św. Alojzego, co było jednoznaczne 
z ich rozwiązaniem. Jak zaznacza Alojzy Targ: „Decyzja kard. Kop-
pa była nie tylko aktem wyrządzającym szkodę sprawie polskiej na 
Śląsku, krzywdzącym polskich wiernych diecezji wrocławskiej, ale 
była również aktem nieprzemyślanym i  niekorzystnym z  punktu 
widzenia społecznego i moralno-religijnego wychowania młodzie-
ży śląskiej, tym bardziej że w miejsce zlikwidowanych związków nie 
stworzono nic równorzędnego i wypełniającego dostatecznie pustkę 
powstałą po Alojzjanach”28.

Z  inicjatywy ks. S. Radziejewskiego oraz ks. F. Przyniczyńskie-
go i  jego brata Stanisława zakładano na Górnym Śląsku organiza-
cje robotnicze oraz związki ludowe. Współpracował z nimi również 
ks. R. Lubecki z Katowic. Trzydziestego stycznia 1881 roku z inspi-
racji ks. Radziejewskiego założono w  Królewskiej Hucie Związek 
św.  Barbary, który miał na celu m.in. wzajemną pomoc, szerzenie 
oświaty i  czytelnictwa, oddziaływanie ideowo-moralne w  duchu 
chrześcijańskim. Władze pruskie dostrzegły jednak w działalności 

27 Kolejne towarzystwa powstawały w 1889 roku w Radzionkowie; w 1890 roku w Ko-

chłowicach, Rudzie oraz Piekarach; w 1891 roku w Chorzowie, Rybniku i Starych Reptach; 

w 1892 roku w Karbie, Michałkowicach, Królewskiej Hucie, Dębie, Szombierkach i Kamie-

niu; w 1893 roku w Bielszowicach, Biskupicach, Dębieńsku, Starym Bieruniu, Świętochłowi-

cach, Zabrzu i Zaborzu, 1895 roku w Załężu.
28 Cytat za: A. Targ, Wybrane zagadnienia z historii Kościoła i polskich organizacji katolic-

kich i narodowych na Śląski na przełomie XIX i XX w., dz. cyt., s. 52. Według autora do decyzji 

o zlikwidowaniu alojzjanów przyczynił się ich masowy charakter, aktywność organizacyjna 

i oświatowa, organizowanie imprez na szeroką skalę i ich charakter oddziaływujący na nastro-

je społeczeństwa w duchu polskim oraz zdecydowana przewaga polskich treści kulturalnych 

i patriotycznych w akcji kulturalno-oświatowej; tamże, s. 52-53.
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Związku św. Barbary nowe narzędzie agitacji polskiej, w wyniku cze-
go od 1886 roku jego działalność zanikła29.

W 1844 roku ks. J.A. Ficek założył Towarzystwo Wstrzemięźli-
wości od Wódki i Wszelkich Trunków Palonych, nazwane później 
Towarzystwem Trzeźwości. Po kilku miesiącach niemal wszyscy 
mieszkańcy Piekar wstąpili w jego szeregi30. Osoby, które wyrzekły 
się pijaństwa, zapisywane były w parafi alnej księdze wstrzemięźli-
wości, po czym otrzymywały dokument w  formie dyplomu. Skut-
kiem udanej akcji abstynenckiej był wzrost moralności ludu, spadek 
przestępczości, podniesienie jakości pracy. Na prośbę kard. Mel-
chiora Diepenbrocka Pius IX erygował dekretem w 1851 roku ka-
noniczne Bractwo Trzeźwości pod opieką Najświętszej Maryi Panny 
Gromnicznej31.

3. Działalność wydawnicza

Książka i prasa na Śląsku pełniły rolę kulturotwórczą i narodo-
wotwórczą. Literatura przyczyniała się do rozwoju życia społecz-
nego, oświatowego i religijnego. Dużą popularnością na Śląsku cie-
szyły się zwłaszcza broszury o tematyce religijnej. Ich autorami byli 
przeważnie księża, m.in. ks. Augustyn Wolczyk32; ks. Karol Wątrób-
ka33; ks. Karol Nerlich34; ks. Józef Gregor35. Wśród autorów książek 
katechetycznych można odnaleźć ks. Emanuela Szulczyka36 oraz ks. 
Franciszka Kirchniawego, twórcę wydanego trzydzieści jeden razy 
Katechizmu dla dzieci (Gliwice 1880). Wśród autorów prac histo-

29 M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893, Wrocław 1969, s. 211-213.
30 Do akcji antyalkoholowej włączyli się również ks. Bernard Purkop z Woźnik, ks. Le-

opold Markiewka – proboszcz w Bogucicach, ks. Ludwik Markiewka – proboszcz w Mysłowi-

cach, oraz bytomski proboszcz ks. Józef Szafranek.
31 J. Wycisło, Ks. Jan Alojzy Ficek. Zarys działalności religijno-społecznej, Katowice 1992, 

s. 33-50; J. Myszor, Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844-1914, „Śląskie Studia 

Historyczno-Teologiczne” 14 (1981), s. 219-237.
32 Znak krzyża świętego (Kluczbork 1871), Krótka nauka o  mszy św. (Byczyna 1871), 

O małżeństwach mięszanych. Słowo przestrogi i napomnienia (Wrocław 1877).
33 Taniec, kilka słów przestrogi (1881).
34 Św. Alojzy (Opole 1876), Nabożeństwo do NMP Bolesnej (Opole 1879).
35 O książeczkach zabobonnych i odpustach fałszowanych (Królewska Huta 1885).
36 Czytania domowe (Wrocław 1875), Przewodnik dla uczących dziatki religii katolickiej 

(Gliwice 1878), Nauki o św. sakramentach pokuty i ołtarza (Bytom 1881).
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rycznych znajdowali się: ks. K. Wątróbka37; ks. Augustyn Weltzel38, 
ks. A. Wolczyk i ks. Paweł Skwara39.

Ks. Jan Alojzy Ficek był współautorem wydanych w  1849 roku 
w Piekarach wielu książeczek40. W latach czterdziestych XIX wieku 
na użytek ruchu antyalkoholowego powstała bogata literatura obej-
mująca kazania, wiersze oraz broszurki propagujące trzeźwość na-
rodu. Autorem licznych wierszy zachęcających do trzeźwości był np. 
sufragan wrocławski, ks. bp Adrian Włodarski.

W 1885 roku ksiądz Szafranek napisał i wydał kilka prac41. Także 
ks. Szymon Perzych, z pochodzenia Morawianin, zamieszkawszy na 
Górnym Śląsku, wydał w języku polskim interesujące dzieła42.

Ks. F. Kirchniawy był autorem bardzo popularnego na Górnym 
Śląsku katechizmu43. Tłumaczeniem literatury religijnej na język 

37 Pamiątka o dębskim kościele (1869), Dobrodębie (1879).
38 Ksiądz Weltzel większe prace historyczne pisał w  języku niemieckim, w okresie kul-

turkampfu nie zawahał się jednak opublikować trzech rozpraw w  języku polskim. Były to: 

Pielgrzymki Ślązaków do Ziemi św. w dawniejszych czasach, Pomniki pobożności po ślacheckiej 

rodzinie hrabi Gaszyna na Górnym Śląsku oraz Żywot błogosławionej Eufemii.
39 Autorzy Chronik des Pfarr- und Wallfahrtsortes Pschow, wydanej w 1862 roku w  ję-

zyku polskim pt. Kronika czyli Historyczna wiadomość o Pszowie, farnem i pątnem miejscu 

w Rybnickim powiacie w Pruskiem Górnem Szlązku, ułożona i napisana przez Księdza Pawła 

Skwara, Fararza Pszowskiego i Rydultowskiego, i Księdza Augustyna Wolczyk, Kapelana.
40 Miesiąc Maryi. Książeczka Jubileuszowa oraz Wiadomości krótkie o kościele i obrazie 

cudownym Najświętszej Panny Marii w Niemieckich Piekarach; zob. M. Pater, Ficek (Fiecek, 

Fietzek) Jan Alojzy Nepomucen, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego 

XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 99-102.
41 Żywot dwóch błogosławionych jezuitów Jana Britto i Andrzeja Boboli, a także Memento 

mori, Żywot św. Barbary, rodzaj instrukcji dla ministrantów oraz Święta Jadwiga zawierają-

ca wątki narodowe. Leksykon języka górniczego albo popularne wyjaśnienie słów sztucznych 

w górnictwie w celu oceny nowych kwestii prawa górniczego, napisane w interesie chłopstwa 

i pańskich właścicieli gruntów, ofi arowane przez Józefa Szafranka, posła w Bytomiu, Toszku 

i Gliwicach na Górnym Śląsku, z portretem autora; J. Wycisło, Józef Szafranek. Ksiądz, peda-

gog, działacz narodowy, krzewiciel kultury i oświaty (1807-1874), dz. cyt., s. 8.
42 Zupełny katolicki kancjonał i książka modlitewna (1841), Kancjonał (1851), 75 Homilji 

na wszystkie niedziele i święta całego roku; J. Kudera, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych, 

Mikołów 1920, s. 28.
43 Katechizm rzymsko-katolicki dla dzieci gotujących się do spowiedzi i komunii św. (Gliwi-

ce 1883) był napisany prostym językiem, a także posiadał przystępną dla ludu cenę. Katechizm 

ten doczekał się do I wojny światowej aż siedemnastu wydań; J. Myszor, Kirchniawy Franci-

szek, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt.,

s. 171-172.
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polski zajmował się m.in. ks. Jan Laxy44. Do bardziej płodnych pi-
sarzy śląskich należał ks. Antoni Stabik. Był autorem i  tłumaczem 
literatury religijnej, spod jego ręki wyszły liczne dzieła i  utwory45. 
W  1847 roku przetłumaczył trzykrotnie wznawianą Filoteę, czyli 
drogę życia pobożnego św. Franciszka Salezjusza. W 1848 roku w Ra-
ciborzu wyszedł tomik wierszy księdza Stabika pt. Żarty nieżarty, 
czyli wierszoklectwa wesołych i  poważnych marzeń. Na znajdujące 
się tam utwory w zdecydowanej większości składają się wiersze oko-
licznościowe, pisane głównie z okazji prymicji oraz jubileuszów zna-
jomych księży i osób świeckich. Mimo pewnej dawki dydaktyzmu są 
utrzymane w wesołym tonie i wzywają do radości życia46. W latach 
1864-1865 michałkowicki proboszcz odbył podróże do Włoch47. 
W 1870 roku ksiądz Stabik udał się do bawarskiego Oberammergau 
słynącego z misteriów pasyjnych. Owoc wyprawy stanowiła książka 
Żywe wyobrażenie Męki Pańskiej w Oberammergau zawierająca re-
lację z podróży48.

Ksiądz Lubecki był autorem popularnych na Górnym Śląsku 
pieśni49. Spod jego ręki wyszły także inne wartościowe utwo-

44 Wśród jego przekładów można odnaleźć m.in. następujące: Historia o  zjawieniu się 

Najśw. Panny Marji na górze Saletto, Katolicka książka misyjna, czyli przewodnik do życia 

chrześcijańskiego, Żywot Pana Jezusa, napisany przez św. Bonawenturę, Święta droga krzyżo-

wa, Żywot Marji Mere i Dominiki Lazarri, Nabożeństwo na Wielki Tydzień i na Wielkanoc; 

J. Kudera, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych, dz. cyt., s. 59; E. Gondek, Polska książka 

literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795-1863, Katowice 1995, s. 146.
45 Katechizm biblijny (1847), czytanka Ziemia Święta (1847), Książeczka jubileuszowa 

czyli nauki i  modlitwy na jubileusz Roku Pańskiego 1865, Książeczka na jubileusz papieża 

(1875), Pieśń do św. Barbary, patronki górników.
46 J. Pośpiech, Antoni Stabik (1807-1887), w: Pisarze śląscy w XIX i XX wieku, pod red. 

Z. Hierowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963, s. 149-155. Przykładem takiego wier-

sza okolicznościowego jest utwór pt. Na prymicje X. Bogumiła Kosmeli.
47 Opisał je następnie w  liczącym ponad 300 stron dziele Wspomnienia z  podróży do 

Włoch Górnych i Dolnych, wydanym w 1867 roku. Przeważająca część pracy ma charakter 

przewodnika opisującego poszczególne miasta wraz z  ich kościołami, zabytkami i dziełami 

sztuki (Wspomnienia z podróży do Włoch Górnych i Dolnych skreślił Ks. Antoni Stabik, Pro-

boszcz Michałkowski, Wrocław 1867).
48 J. Lyszczyna, Księdza Antoniego Stabika podróże i książki, Katowice 1998, s. 11, 13-15, 

32-41; J. Wycisło, Stabik Antoni, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego 

XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 394-395; Żywe wyobrażenie Męki Pańskiej w Oberammergau z wła-

snego widzenia opisał Ks. Antoni Stabik, Proboszcz Michałkowski, Piekary 1870.
49 Pieśni zabawne dla kółek wesołych polskich Górnoślązaków po raz pierwszy zostały wy-

dane w 1878 roku w Katowicach, a następnie były wznawiane do 1884 roku aż osiem razy.
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ry50. Jednym z  najbardziej zasłużonych pisarzy śląskich drugiej 
połowy XIX wieku był ks. N. Bonczyk. Jest on uznawany za naj-
wybitniejszego epika Górnego Śląska, niestety – jak podkreśla 
Grażyna Kałużna-Lis – po części został zapomniany przez młode 
pokolenie51. Ksiądz Bonczyk już podczas studiów we Wrocławiu 
tłumaczył z niemieckiego na polski wiersze Schillera, Anastasiu-
sa Grüna, Klopstocka, Goethego oraz Mathissona. Swoje pierwsze 
utwory pisał po niemiecku, łacinie i po polsku. Z czasem zasłynął 
jako poeta okolicznościowy52.

W 1872 roku ksiądz Bonczyk przełożył z niemieckiego opowiadanie 
Konrada Bolandena Stary Bóg żyje, za co został skazany na dwa miesią-
ce aresztu. Mawiał później, że w czasie więzienia odprawiał rekolekcje53. 

50 Stary Mikołaj (1886), Książeczka o bierzmowaniu, czyli wskazówki i modlitwy do god-

nego przyjęcia św. sakramentu bierzmowania (Mikołów 1887), broszura Żywot Bogarodzicy 

Najświętszej Panny Maryi i jej oblubieńca św. Józefa z opisem najgłówniejszych miejsc i czci-

cieli N. M. Panny (Mikołów 1888), Od piorunów i gwałtownej niepogody zachowaj nas, Panie, 

nauka i modlitwy podczas nawałnicy (Mikołów 1888) – książeczka ta zawiera krótką naukę 

o burzach oraz naturalnych i religijnych sposobach ochrony przed ich konsekwencjami, Bacz-

ność! Socyaliści się zbliżają! Słowo napomnienia i  przestrogi dla ludu katolickiego (Strzelce 

Opolskie 1891) oraz Krótkie wspomnienie o życiu i czynach śp. K. Miarki (Mikołów [b.r.]); zob. 

J. Kudera, Ks. Rudolf Lubecki. Jego życie i praca dla ludu górnośląskiego, Opole 1917, s. 38-41; 

M. Pater, Lubecki Rudolf, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 

i XX wieku, dz. cyt., s. 245-246.
51 Zob. G. Kałużna-Lis, Ks. Norbert Bonczyk. Działalność literacka i religijno-społeczna na 

Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku, Bytom 2004, s. 18.
52 W 1861 roku przesłał wierszowane życzenia swojemu ojcu z okazji imienin. W dzie-

sięć lat później w wierszu pt. Kazanie stołowe na uroczystość złotego wesela pana obersztajgra 

Jana Maja i Jadwigi Fietzek z Miechowic uczcił jubileusz małżonków, natomiast w 1872 roku 

w związku z obchodami pięćdziesięciolecia pracy nauczycielskiej rektora Pawła Bieńka spisał 

w Pamiętniku szkolarza miechowskiego wspomnienia z ławy szkolnej. Wszystkie trzy utwory 

stały się podwaliną późniejszego Starego kościoła miechowskiego; W. Ogrodziński, Dzieje pi-

śmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 185-192.
53 Owocem tych rekolekcji był Wykład Godzinek o Niepokalanym Poczęciu N. P. Maryi, czy-

li Nowy Miesiąc Maj w trzydzieści i dwóch rozmyślaniach (Wrocław 1873). Jak zaznacza ksiądz 

Szramek, jest to jedyny zbiór nauk pochodzących stricte od księdza Bonczyka oraz ukazujących 

jego styl kaznodziejstwa. Ponadto z dziełek religijnych jego autorstwa wydano m.in.: Nabożeń-

stwo do Najśw. Serca Jezusa i do najdroższej Krwi Jego (tłum. z niem.), Nabożeństwa do Najśw. 

Panny Maryi Nieustającej Pomocy, Książeczka św. Jadwigi mieszcząca w sobie krótki życiorys św. 

Patronki naszej oraz litanie, godzinki i modlitwy, Nauka o św. Bierzmowaniu (tłum. z niem.), Nowy 

brewiarzyk tercyarski (Bytom 1892), Św. Józef, wzór cnót rodziców chrześcijańskich, Książeczka 

jubileuszowa czyli nauka o odpustach, szczególnie o odpuście jubileuszowym w roku 1879 (Wro-

cław 1879); zob. E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Studium biografi czne, dz. cyt., s. 37-40; tenże, 

Ks. Norbert Bonczyk. Życiorys, dz. cyt., s. 20-21; G. Kałużna-Lis, Ks. Norbert Bonczyk. Działalność 

literacka i religijno-społeczna na Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku, dz. cyt., s. 18.
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Największą sławę przyniosły jednak księdzu Bonczykowi jego dwie 
epopeje: Stary kościół miechowski54 oraz Góra Chełmska55. Wydarze-
nia Góry Chełmskiej dotyczą całego Śląska, a ich celem jest pokrze-
pienie serc górnośląskiej ludności polskiej. Warto zwrócić uwagę na 
umieszczonych przez autora w  tekście znanych kapłanów i  świec-
kich działaczy propolskich na Górnym Śląsku, których nazwał fi la-
rami ojczyzny. Twórczość epicka księdza Bonczyka umożliwiła pro-
stemu ludowi śląskiemu zapoznanie się z polską kulturą narodową 
oraz czyniła ją bardziej swojską i zrozumiałą56.

Ks. Konstanty Damrot należy obok księdza Bonczyka do naj-
bardziej znanych i zasłużonych pisarzy śląskich XIX wieku. Reper-
tuar jego twórczości jest bardzo bogaty, obejmuje zarówno dzieła 
naukowe, jak i  publicystyczne, prace religijne, do użytku szkolne-
go, do celów popularyzacyjnych, a także wiersze. Inspiracją poetyc-

54 Stary kościół miechowski, obrazek obyczajów wiejskich w narzeczu górnośląskim został 

wydany po raz pierwszy w Bytomiu w 1879 roku. Swoją budową i  stylem utwór nawiązuje 

do Pana Tadeusza. Głównym bohaterem poematu jest stary kościół w Miechowicach oraz 

lud wiejski. Autor opisał rzeczywistą historię związaną z wyburzeniem starego i wybudowa-

niem nowego kościoła w Miechowicach. Utwór ma charakter gawędy, a swoją treścią przed-

stawia małą śląską osadę na początku przemian industrializacyjnych; W. Ogrodziński, Dzieje 

piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., s. 185-192; G. Kałużna-Lis, Ks. Norbert Bonczyk. Działalność 

literacka i  religijno-społeczna na Górnym Śląsku w  II połowie XIX wieku, dz. cyt., s. 22-25; 

J. Kudera, Ks. Norbert Bonczyk jako poeta, Opole 1918, s. 6-7; E. Szramek, Ks. Norbert Bon-

czyk. Homer górnośląski i poeta walki kulturnej. Studium historyczno-literackie, w 50 lat po 

pierwszym wydaniu „Starego kościoła miechowskiego”, Katowice [b.r.], s. 9-19.
55 Druga epopeja Góra Chełmska. Góra św. Anny – wspomnienia z roku 1875 (Wrocław 

1886) powstała w  momencie, gdy kulturkampf dobiegał końca, gdy pojawiła się obawa, że 

wraz z  jego zakończeniem osłabnie także obrona polszczyzny oraz polskości ze strony du-

chowieństwa śląskiego. Ks. Bonczyk w następujący sposób opisał powstanie Góry Chełmskiej: 

„Ponieważ Stary kościół miechowski opiewa tylko lokalne zdarzenia, postanowiłem, nabraw-

szy odwagi i zaufania do własnych sił, napisać coś w tym rodzaju, by wszyscy mogli czytać. 

Góra św. Anny, cel dorocznych moich pielgrzymek, już dawno zajmował moje myśli. (…) Łoń-

skiego roku (1885) byłem od 15 czerwca do 15 lipca w Trenczynie, tam napisałem pierwszą 

połowę książeczki, w lutym tego roku (1886) napisałem drugą połowę. (…) Uroczyste obchody 

na Górze św. Anny i rozwiązanie konwentu było głównym przedmiotem; dalsze dodatki miały 

być tylko niejako masłem na chleb”, cyt. za: E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Studium biogra-

fi czne, dz. cyt., s. 47-48.
56 Przypuszcza się, że przed śmiercią ksiądz Bonczyk pracował nad trzecim poema-

tem o  polskim charakterze. Rękopis tego utworu został najprawdopodobniej spalony tuż 

przed śmiercią na życzenie autora; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., 

s. 185-192; G. Kałużna-Lis, Ks. Norbert Bonczyk. Działalność literacka i  religijno-społeczna 

na Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku, dz. cyt., s. 26-29; E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. 

Homer górnośląski i poeta walki kulturnej, dz. cyt., s. 19-38.
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ką Damrota były pieśni ludowe oraz lektura dzieł polskich poetów. 
Duży wpływ na jego twórczość miały dzieła m.in. Zaleskiego, Pola, 
Ujejskiego, Lenartowicza, Siemieńskiego, Syrokomli, a  pod koniec 
życia również Asnyka. Jako poeta wykazywał cechę wspólną wszyst-
kim górnośląskim lirykom: słabo rozwiniętą wyobraźnię oraz silne 
poczucie rzeczywistości. Wynika to prawdopodobnie z  trudnych 
warunków życia, z jakimi musiała się zmagać ludność polska miesz-
kająca na Górnym Śląsku, wymuszających twarde stąpanie po ziemi. 
Cecha ta stała się jednocześnie jego atutem i przyczyną popularno-
ści wśród ludu57.

Jego pierwszy tom poezji pt. Wianek z Górnego Śląska powstał 
podczas studiów w latach 1862-1867, ukazał się zaś w 1867 roku 
w Chełmnie. Ksiądz Damrot ukrył się wówczas pod pseudonimem 
„Czesław Lubiński”58. Wianek z Górnego Śląska składa się z sześć-
dziesięciu pięciu utworów zebranych w trzy działy59. Ksiądz Dam-
rot wydał w 1870 roku u Miarki swoją pierwszą pracę religijną pt. 
Żywot Przebłogosławionej Dziewicy Bogarodzicy Panny Marii 60. 
W 1893 roku ksiądz Damrot opublikował w Bytomiu drugi zbiór 

57 A. Kowalska, O języku poezji ks. Konstantego Damrota, w: Z badań nad dziejami języka 

polskiego na Górnym Śląsku, pod red. tejże, Katowice 2002, s. 253-261; W. Ogrodziński, Dzieje 

piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., s. 178-185.
58 Pseudonim ten powstał w wyniku połączenia imienia świętego krajana z nazwiskiem 

utworzonym od rodzinnej miejscowości. J. Kajtoch motywuje tę decyzję księdza Damrota 

obawą przed złośliwościami kolegów księży oraz brakiem przychylności władz kościelnych 

w  stosunku do tego przedsięwzięcia; zob. J. Kajtoch, Konstanty Damrot. Życie i  twórczość 

literacka, dz. cyt., s. 37-38; J. Kudera, Ksiądz Konstanty Damrot (Czesław Lubiński). Śląski 

wieszcz. Na 25-letnią rocznicę śmierci, Bytom 1920, s. 13.
59 Pierwsza część Z  podróży liczy szesnaście utworów opisujących wydarzenia i  zabyt-

ki historyczne. Są one owocem licznych podróży, zwłaszcza po ziemi kieleckiej. Ich cechą 

charakterystyczną jest silny rys patriotyczny. Część druga, nieposiadająca tytułu, składa się 

z  trzydziestu dwóch wierszy sławiących uczucia osobiste wypływające przeważnie z obser-

wacji przyrody. W tym dziale znajduje się również kilka erotyków, pięć utworów o wyraźnie 

śląskim charakterze oraz wierszowane opowiadanie o powstaniu listopadowym pt. Jaś i Staś. 

Część trzecia, także bez tytułu, zawiera szesnaście utworów o treści religijnej. Znajdują się 

tu wiersze imitujące pieśni odpustowe oraz pieśni nabożne o charakterze maryjnym, a tak-

że hymny. Podsumowując pierwszy tomik liryki księdza Damrota, można zauważyć, że po-

ezja uczuciowa przeważa w nim nad refl eksyjną. Więcej o poezji księdza Damrota w Wianku 

z Górnego Śląska, zob.: J. Kajtoch, Konstanty Damrot. Życie i twórczość literacka, dz. cyt., s. 45-

-65; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., s. 178-185.
60 F.A. Marek, Konstanty Damrot (1841-1895), w: Pisarze śląscy w XIX i XX wieku, dz. 

cyt., s. 210-237.
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poezji, pt. Z  niwy śląskiej61. Trzeci tom poezji pt. Wiersze ostat-
nie ukazał się już pośmiertnie w  Bytomiu w  1896 roku62. Ksiądz 
Gregor doprowadził do końca jego pracę w  języku niemieckim 
Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeu-
tung (1896), zawierającą zestawienie śląskich nazw miejscowości 
opartych m.in. na tradycji ludowej i poświadczających ich polskie 
korzenie. Oprócz tego ksiądz Gregor był autorem broszurki pt. 
O książeczkach zabobonnych i odpustach fałszowanych (Królewska 
Huta 1885) oraz pierwszej polskiej mapy Górnego Śląska z  uka-
zanymi stosunkami językowymi, wydanej w  1904 roku u  Karola 
Miarki młodszego w Mikołowie63.

Katoliccy księża na Śląsku oprócz twórczości literackiej i religij-
nej publikowali swoje osiągnięcia z innych dziedzin naukowych, np. 
ks. Tomasz Kulka wydał kilka rozpraw biologicznych pod pseudoni-
mem „Globula”, a także opublikował w 1891 roku w Bytomiu broszu-
rę pod pseudonimem „Kłamczozbij”64.

W  kwestii obrony języka polskiego w  literaturze zaznaczył się 
ks. K. Myśliwiec, który w 1894 roku dzięki wydawnictwu „Gazety 
Opolskiej” wydał jako „Górnoślązak” swoją pierwszą książkę pt. 
O bogactwie i piękności polskiego języka Ślązaków. Analizuje w niej 
gwarę śląską i ukazuje jej cechy wspólne z polszczyzną. W 1897 roku 
opublikowano drugą pracę ks. Myśliwca, pt. Jak Prusacy Śląsk cywi-

61 Dzieli się on na pięć części (Z życia i  świata, Z podróży, Baltica, Opowiadania oraz 

Wiersze treści religijnej) zebranych w dwa tomy. Zbiorek zawiera pięćdziesiąt osiem wierszy 

zaczerpniętych i przerobionych z Wianka z Górnego Śląska oraz osiemdziesiąt jeden nowych 

utworów. W odróżnieniu od pierwszego tomiku poematy Z niwy śląskiej łączą w sobie uczu-

ciowość z refl eksją i mają charakter patriotyczny i religijny, są to m.in. wiersze: Ojczysta mowa 

i wiara, Dla nas wszystkich, Do wychodźców, Przemoc i prawo.
62 Pośmiertnego wydania doczekały się także Pobożne rozmyślania na każdy dzień roku, 

noszące pierwotnie tytuł Iskry Ignacjańskie, celem ich było przeciwdziałanie następstwom 

kulturkampfu. Więcej o utworach księdza Damrota z tego okresu, zob.: J. Kajtoch, Konstanty 

Damrot. Życie i twórczość literacka, dz. cyt., s. 80-95; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa 

śląskiego, dz. cyt., s. 178-185; F.A. Marek, Konstanty Damrot (1841-1895), art. cyt., s. 210-237.
63 M. Pater, Gregor Józef, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego 

XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 119-121; E. Szramek, Ks. Józef Gregor. Proboszcz tworkowski, Mi-

kołów 1929.
64 Broszura nosiła tytuł Wilk socjaldemokratycki albo panowanie podług urojeń socjalde-

mokrackich byłoby śmieszne, bezwstydne, bezbożne, nie byłoby zbawieniem dla ludu, ale znisz-

czeniem wszelkiego dobrobytu ludzkości; M. Pater, Kulka Tomasz Józef, w: Słownik biografi czny 

katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 222-223.
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lizowali. Autor starał się w niej przedstawić losy mieszkańców Ślą-
ska na tle jego burzliwych dziejów65.

Prace ks. M. Przywary pozostały w znacznej części w rękopisach, 
warte są jednak wspomnienia i przybliżenia chociaż ich tytułów66. 
Kolejnym księdzem, który tworzył w tym okresie, był ks. Aleksander 
Skowroński. Swoje utwory drukował przeważnie w  czasopismach 
lub w formie ulotek i tylko niewielką ich część wydał w 1933 roku 
w  Mikołowie pt. Wybór poezyj. Na uwagę zasługuje wiersz Jam 
zmartwychwstanie (1886) poruszający problem rugów pruskich, 
Skowronek na niwie śląskiej, w którym autor wyraził protest przeciw 
usuwaniu języka polskiego z nauczania religii w szkole, oraz Młody 
Ślązak i Ha! Już świta (1892) podtrzymujące nadzieję na odrodzenie 
narodowe na Górnym Śląsku67.

Końcowe lata XIX wieku charakteryzowały się coraz większym 
radykalizmem narodowym. W  tym okresie tworzył ks. Euzebiusz 
Stateczny, który jest autorem serii Urywków ze Śląska oraz Ob-
razków śląskich, które odegrały znaczącą rolę w procesie budzenia 
świadomości narodowej na Śląsku68.

4. Publicystyka

Publicystyczna działalność katolickiego duchowieństwa śląskie-
go prowadzona na łamach polskich czasopism wpłynęła na wzboga-
cenie i umocnienie kultury polskiej wśród ludu, a także przyczyniła 
się do rozwoju działalności literackiej miejscowej ludności. Do pol-

65 M. Kalczyńska, Wydawnictwo prasowe „Gazety Opolskiej” w roli edytora i popularyza-

tora książki polskiej w Opolu (1890-1923), Opole 1994, s. 108-111.
66 Narzecza śląskie, Miejscowości w powiecie niemodlińskim, Bajki, Przysłowia, porówna-

nia i zagadki, Pieśni ludowe, Przywiarki, czyli zabobony ludu górnośląskiego, Słownik wyrazów 

śląskich, Gramatyka gwar górnośląskich, Historia parafi i pszowskiej; zob. J. Pośpiech, Przywa-

ra Michał, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. 

cyt., s. 335-336; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., s. 211.
67 Ponadto ksiądz Skowroński pisał wiersze religijne oraz bajki polityczne, jak np. Kura 

i  kaczęta, czyli Centrum i  Górnoślązacy (1903); M. Czapliński, Skowroński Aleksander, w: 

Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 379-383; 

S. Stefan, Aleksander Skowroński (1863-1934), w: Pisarze śląscy w XIX i XX wieku, dz. cyt., 

s. 371-385; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., s. 207-209.
68 L. Smołka, Stateczny Euzebiusz Franciszek, w: Słownik biografi czny katolickiego ducho-

wieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 395-397.
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skich gazet zaczęły napływać korespondencje, opowiadania, wiersze 
oraz utwory dramatyczne lokalnych twórców69.

Jedną z prężnie działających redakcji był zespół czasopisma „Ka-
tolik”. Ksiądz Lubecki publikował w nim liczne artykuły i korespon-
dencje. Po odejściu Miarki z redakcji współpracował z  jego synem 
oraz nowym redaktorem, księdzem Radziejewskim. Ksiądz Lubec-
ki współpracował również z B. Koraszewskim w pierwszych latach 
ukazywania się „Gazety Opolskiej”70. 

Autorem licznych artykułów w  „Gazecie Opolskiej” był ks. 
K.  Myśliwiec. Zamieszczał w  niej swoje rozprawy śląskoznawcze 
dotyczące problematyki historyczno-oświatowej. W 1897 roku opu-
blikowano w niej artykuł księdza Myśliwca pt. Początki odrodzenia 
na Śląsku. Na stulecie urodzin Józefa Lompy. Życiorys i zasługi dla 
kultury śląskiej, będący pierwszą biografi ą tego wybitnego polskiego 
działacza na Śląsku. W latach 1894-1897 na łamach „Gazety Opol-
skiej” ukazało się sześć jego rozprawek historycznych o charakterze 
popularnonaukowym71.

Ks. T. Kulka w ramach obrony „Katolika” zaangażował się w wal-
kę z  dwujęzycznym czasopismem „Ślązak-Schlesier”72 o  charak-
terze prorządowym, germanizatorskim oraz antycentrowym. Jako 
polemista odznaczał się wyjątkowym darem uderzania przeciwnika 
w najsłabszy punkt. Był korespondentem „Katolika”, lecz swoją dzia-

69 T. Stożek, Na ziemiach Śląska Pruskiego, w: Pisarze śląscy w XIX i XX wieku, dz. cyt., 

s. 56-57.
70 Na jej szpaltach drukowano jego kazania, a w anonsach księgarskich zachęcano do kup-

na nowych publikacji. W miarę możliwości ksiądz Lubecki starał się wspierać Koraszewskiego 

także fi nansowo; M. Pater, Lubecki Rudolf, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa 

śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 245-246; M. Kalczyńska, Wydawnictwo prasowe „Gazety 

Opolskiej” w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu (1890-1923), dz. cyt., s. 78.
71 Były to: Co to jest agitacja Wielkopolska (1890, nr 12), w której ukazywał, że lud górno-

śląski jest polski, a do jego obowiązków należy umacnianie własnej świadomości narodowej 

oraz obrona własnej godności, Mikołaj przedostatni książę opolski (1891, nr 28), Początki od-

rodzenia Śląska (1892, nr 17), Ojczyzna (1896, nr 12), Kiermasze na Śląsku (1896, nr 95), Ile 

jest Słowian (1897, nr 22). W 1897 roku ksiądz Myśliwiec opublikował w „Gazecie Opolskiej” 

także rozprawę polityczną pt. Jak Prusacy Śląsk cywilizowali, w której ukazywał losy miesz-

kańców Śląska na tle jego burzliwych dziejów. Czteroletnia współpraca księdza Myśliwca 

z „Gazetą Opolską” została przerwana jego przedwczesną śmiercią; M. Kalczyńska, Wydaw-

nictwo prasowe „Gazety Opolskiej” w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu 

(1890-1923), dz. cyt., s. 67, 76, 108, 111; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, dz. 

cyt., s. 210.
72 Czasopismo to wychodziło w latach 1872-1879 w Pszczynie.
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łalność publicystyczną rozwijał również na szpaltach „Gazety Opol-
skiej”. Publikował zazwyczaj anonimowo73.

O. Stateczny od 1888 roku był korespondentem bytomskiego „Ka-
tolika” oraz poznańskiego „Przyjaciela Ludu”. Przebywając w Rzymie, 
przesyłał materiały do krakowskiego „Czasu”, bytomskiego „Kuriera 
Śląskiego”, „Nowin Raciborskich” i lwowskiego „Przeglądu”. Najbliż-
sza jego sercu była jednak „Gazeta Opolska”, na łamach której w la-
tach 1896-1898 wydrukował serię artykułów pt. Urywki o  Śląsku. 
Ponadto zamieszczał w niej teksty dotyczące tematyki religijnej i ha-
giografi cznej, a także kazania oraz rozważania fi lozofi czne74.

Kolejnym kapłanem zaangażowanym w działalność publicystycz-
ną był ks. K. Damrot. Jako korespondent „Katolika” propagował na 
jego łamach idee pracy kulturalnej oraz oświaty gospodarczej wśród 
ludu. Przebywając w Prószkowie, pod kryptonimem „D” bądź „K” 
nadsyłał liczne artykuły do „Katolika”, „Nowin Raciborskich” i „Ga-
zety Opolskiej”. W  swojej publicystyce rysował bardzo radykalny 
program narodowy dla Śląska75. Swoje prace zamieszczał również 
w kalendarzach wydawanych przez „Gazetę Opolską”.

Działalnością publicystyczną zajmował się także ksiądz Stabik. 
W popularnych na Górnym Śląsku czasopismach: „Tygodniku Ka-
tolickim”, „Zwiastunie Górnośląskim” oraz „Katoliku”, zamieszczał 
artykuły dotyczące problemów religijnych, społecznych i  oświa-
towych, piętnujące nałóg alkoholowy. Poruszał także kwestię lud-
ności alochtonicznej przyjeżdżającej na Śląsk w celu poszukiwania 
pracy, a mającej trudność w adaptacji do nowych warunków życia. 
Współpracował z piekarskim „Tygodnikiem Katolickim”, „Zwiastu-
nem Górnośląskim”, a na łamach „Schlesisches Kirchenblatt” zazna-
czał potrzebę reformy szkolnictwa, konieczność tworzenia polskich 
szkół i elementarzy. Ponadto ksiądz Stabik na łamach śląskiej prasy 
dzielił się z czytelnikami swoimi wrażeniami z podróży, wydarzenia-
mi z życia parafi i, układał wierszowane zagadki i przedstawiał życio-

73 M. Pater, Kulka Tomasz Józef, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa ślą-

skiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 222-223; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, 

dz. cyt., s. 205.
74 L. Smołka, Stateczny Euzebiusz Franciszek, w: Słownik biografi czny katolickiego ducho-

wieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 395-397.
75 A.W. Jarosz, Damrot (Damroth) Konstanty Augustyn, w: tamże, s. 77-80.
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rysy śląskich duchownych. Podobnie jak ksiądz Damrot publikował 
swoje teksty również w kalendarzach „Gazety Opolskiej”76.

Natomiast ksiądz Szafranek za pomocą lokalnej prasy utrzy-
mywał kontakt z  wyborcami. Współpracował przede wszystkim 
z  „Dziennikiem Górnośląskim”, na rzecz którego odstąpił dworek 
książęcego folwarku w Piłkowie. W latach 1843-1844 w serii artyku-
łów zamieszczonych na łamach „Schlesisches Kirchenblatt” nawo-
ływał wszystkich ludzi dobrej woli do rozpowszechniania polskich 
elementarzy i  książek oraz zakładania towarzystw oświatowych. 
W numerach 40-42 „Dziennika Górnośląskiego” z roku 1848 bytom-
ski proboszcz opublikował obszerny wykład o  parlamentaryzmie. 
Jego celem było zacieśnienie więzi z  wyborcami oraz wyjaśnienie 
w przystępny sposób działalności parlamentu. W 1868 roku ukazał 
się w „Zwiastunie Górnośląskim” tekst księdza Szafranka zawierają-
cy przypomnienie działalności parlamentarnej autora77.

Z kolei ksiądz Gregor w latach 1887-1902 publikował pod pseu-
donimem „Piast” liczne artykuły w bytomskim miesięczniku „Świa-
tło”. Przeważającą część swoich tekstów pisał w języku niemieckim. 
Dzięki temu korzystnie wpływał na środowiska niemieckie, działając 
na rzecz Polaków. W listopadzie 1883 roku na łamach „Schlesische 
Volkszeitung” anonimowo zamieścił artykuł pt. Einige Urteile über 
den Wert und die Eigentümlichkeiten der oberschlesischen Volks-
schule, w  którym polemizował z  koncepcją języka wasserpolnisch, 
a  także dowodził praw górnośląskich Polaków do własnego języka 
w  życiu publicznym i  w  szkole. Część swoich tekstów publikował 
w „Oberschlesische Heimat” oraz w „Głosach znad Odry”, gdzie bro-
nił polskiej gwary na Śląsku78.

Radca szkolny rejencji opolskiej, ks. Bernard Bogedain, w artyku-
le z 1853 roku zamieszczonym w „Schlesisches Kirchenblatt” wyra-

76 J. Wycisło, Stabik Antoni, w: tamże, s. 394-395, J. Kudera, Obrazy Ślązaków wspomnienia 

godnych, dz. cyt., s. 38; J. Lyszczyna, Księdza Antoniego Stabika podróże i książki, dz. cyt., s. 11.
77 Ponadto bytomski proboszcz w 1845 roku zamieścił w „Beuthner Kreisblatt” artykuł 

poświęcony pszczelarstwu i sadownictwu; M. Pater, Szafranek Józef, w: Słownik biografi czny 

katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i  XX wieku, dz. cyt., s. 407-411; J. Wycisło, Józef 

Szafranek. Ksiądz, pedagog, działacz narodowy, krzewiciel kultury i oświaty (1807-1874), dz. 

cyt., s. 8, 11; J. Kudera, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych, dz. cyt., s. 33.
78 E. Szramek, Ks. Józef Gregor. Proboszcz tworkowski, dz. cyt., s. 6; M. Pater, Gregor Józef, w: 

Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 119-121.
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żał swój pogląd, według którego kultura śpiewana polskiej wsi była 
równa niemieckiej. Natomiast piekarski proboszcz ksiądz Ficek ko-
respondował z krakowskim „Tygodnikiem Kościelnym”, przekazując 
mu informacje i artykuły dotyczące spraw polskich na Śląsku. Z ko-
lei ksiądz Perzych, z pochodzenia Morawianin, zamieścił na łamach 
„Tygodnika Katolickiego” prostą, a  jednocześnie pięknie napisaną 
rozprawkę o pogrzebaniu katolickich kapłanów79.

Ks. bp Adrian Włodarski troszczył się o rozwój „Zwiastuna Gór-
nośląskiego”. Na jego łamach anonimowo opublikował swój wiersz 
pt. List do Bractwa Trzeźwości na Górnym Śląsku. Jego celem było 
ożywienie ruchu abstynenckiego. Ksiądz Engel umieszczał liczne 
artykuły w „Nowinach Raciborskich” i „Gazecie Opolskiej”. W 1892 
roku przyłączył się do akcji petycyjnej prowadzonej przez „Katolika” 
na rzecz języka polskiego. Ksiądz Kirchniawy, przebywając w Wie-
szowie u  ks. W. Widery, zamieszczał drobne wiadomości z  życia 
parafi i na łamach „Katolika”. Natomiast ksiądz Brandys aktywnie 
współpracował z  „Katolikiem”, „Gazetą Opolską” oraz „Nowinami 
Raciborskimi”. Wśród duchownych piszących polskie artykuły moż-
na odnaleźć również ks. A. Świętka i ks. K. Wątróbkę, a także ojca 
Schneidera, który w  swoich artykułach opisywał przebieg uroczy-
stości na Górze św. Anny oraz życie w Ziemi Świętej80.

Ksiądz Laxy w  roku 1844 zamieścił na łamach „Schlesisches 
Kirchenblatt” artykuł broniący poprawnej polszczyzny. Owoce 
swoich naukowych badań publikował również w  polskich gaze-
tach. Na uwagę zasługują wydrukowana w 1849 roku w „Tygodniku 
Katolickim” rozprawa Marzanna oraz artykuł Uczta wielkanocna, 
w którym autor boleje nad zanikaniem dawnych obrzędów i oby-
czajów81.

79 J. Mandziuk, Bogedain Józef Bernard, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowień-

stwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 38-40; M. Pater, Ficek (Fiecek, Fietzek) Jan Alojzy 

Nepomucen, w: tamże, s. 99-102; J. Kudera, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych, dz. cyt., 

s. 28.
80 M. Pater, Włodarski Adrian, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowieństwa ślą-

skiego XIX i  XX wieku, dz. cyt., s. 465-466; tenże, Engel Robert Antoni, w: tamże, s. 96-98; 

J. Myszor, Kirchniawy Franciszek, w: tamże, s. 171-172; M. Czapliński, Brandys Paweł, w: tam-

że, s. 47-49; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, dz. cyt., s. 203.
81 J. Kudera, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych, dz. cyt., s. 56-60.
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Bliskim współpracownikiem „Gazety Opolskiej” i Koraszewskie-
go był ksiądz Skowroński, który chętnie publikował swoje prace na 
szpaltach opolskiego czasopisma. Oprócz „Gazety Opolskiej” ksiądz 
Skowroński równie często zamieszczał swoje wiersze w „Nowinach 
Raciborskich”82.

Nie należy zapominać także o księdzu Bonczyku, który aktywnie 
zaznaczył się na polu działalności publicystycznej, zamieszczając 
swoje artykuły i wiersze m.in. na łamach „Zwiastuna Górnośląskie-
go” i  „Katolika”. W  „Zwiastunie Górnośląskim” możemy odnaleźć 
jego artykuł dotyczący zburzenia Jerozolimy, a także wiersze: Opoka 
Piotrowa, Do Papieża oraz Wielki Piątek wydrukowany na Wielka-
noc 1868 roku. W numerze 45 „Zwiastuna Górnośląskiego” ksiądz 
Bonczyk opublikował anonimowo Odezwę do Szanownych Panów 
Nauczycieli przy górnoszląskich szkołach, w której wzywał nauczy-
cieli do dbałości o  język polski oraz polecał odpowiednie książki. 
Z kolei w numerze 14 z roku 1869 w dziale korespondencji podzielił 
się z czytelnikami relacją z założenia i funkcjonowania bytomskiego 
kasyna katolickiego. W 1872 roku ksiądz Bonczyk opublikował na 
łamach „Katolika” tłumaczenie książki Konrada von Bolandena Der 
alte Gott, a następnie wydał je w formie książki pt. Stary Bóg żyje, za 
co został skazany na dwa miesiące aresztu w Gliwicach83.

Katoliccy duchowni na Górnym Śląsku prowadzili ożywioną 
działalność publicystyczną na łamach prasy lokalnej i zagranicznej. 
Byli autorami licznych artykułów, relacji, korespondencji oraz utwo-
rów poetyckich poruszających ważne kwestie społeczne, kulturowe, 
oświatowe oraz religijne. Niejednokrotnie bronili praw polskiej lud-
ności na Górnym Śląsku w  polemicznych artykułach zamieszcza-
nych w niemieckiej prasie. Podstawowym problemem poruszanym 
przez duchownych śląskich było szkolnictwo polskie, a  właściwie 
jego brak na Górnym Śląsku, oraz związana z nim kwestia polskich 
książek i  podręczników, a  także towarzystw szerzących oświatę. 

82 M. Czapliński, Skowroński Aleksander, w: Słownik biografi czny katolickiego duchowień-

stwa śląskiego XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 379-383.
83 E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Studium biografi czne, dz. cyt., s. 31-34; G. Kałużna-

-Lis, Ks. Norbert Bonczyk. Działalność literacka i religijno-społeczna na Górnym Śląsku w II 

połowie XIX wieku, dz. cyt., s. 12, 31.
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Piętnowano również szkodliwe zachowania społeczne, m.in. plagę 
pijaństwa.

Rola, jaką odegrał Kościół katolicki w podtrzymywaniu i rozwoju 
kultury polskiej na Górnym Śląsku, jest fundamentalna. To właśnie 
Kościół był miejscem integracji zarówno w parafi i, jak i w zasięgu 
narodowym. Swoją działalnością umacniał miłość do języka polskie-
go i tradycji przodków oraz podtrzymywał duchowe więzi z Polską84. 
Kościół stał się jedynym miejscem, gdzie Polacy na Górnym Śląsku 
mogli wspólnie publicznie, swobodnie i głośno mówić, śpiewać, mo-
dlić się do Boga w swoim ojczystym języku. To właśnie w Kościele 
otoczeni niemczyzną Polacy czuli się prawdziwie u siebie.

84 J. Wycisło, W kręgu sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich, Katowice 1997, s. 33.


