
Siedem wieków na swej ziemi 

 

W kalejdoskopie górnośląskich nacji, wyznań i języków, przez dziesięć stuleci kształtującym 

dzieje tej krainy i losy jej mieszkańców, zmiana zawsze była czymś naturalnym.  

Na pograniczu państw i styku porządków prawnych zmiany bowiem zawsze zachodzą 

naturalnie, są konsekwencją geopolitycznego położenia. Wszak po co emigrować za morze, 

skoro lepszą pracę i płacę można mieć zaraz za miedzą? Po co też wędrować za chlebem  

w nieznane, skoro lepszy chleb pieką zaledwie kilka wiosek dalej, tylko trochę inaczej mówią 

na mąkę? I w ogóle trochę inaczej mówią, ale można ich zrozumieć, różnica nie aż tak 

wielka. Po co więc szukać szczęścia gdzieś w świecie, skoro można go poszukać  

u sąsiadów? 

 

(…) 

 

Średniowieczne dzieje Górnego Śląska to historycznie okres niezwykły, choć wciąż jeszcze 

nie najlepiej poznany. Nadal nie znamy części najważniejszych faktów związanych  

z panującymi nad tymi ziemiami Piastowskich władców, zaś w przypadku życia codziennego 

„szarych” mieszkańców Górnego Śląska w XII-XV wieku nie wiemy praktycznie nic. Nawet 

tak elementarne kwestie jak język średniowiecznych mieszkańców pozostają wciąż 

aktualnym (bo nie rozpoznanym dostatecznie) tematem dociekań badaczy. 

Zadania badaczom nie ułatwia fakt, że zachowane dość skromnie źródła pisemne 

praktycznie w żaden sposób nie oświetlały szczegółów z życia ówczesnych mieszkańców 

Górnego Śląska. Te, które powstawały, albo dotyczyły elit, albo odnosiły się jedynie  

do spraw własnościowo-majątkowych. 

 

(…) 

 

Genezą takiego, trudnego do zrozumienia z dzisiejszej perspektywy stanu rzeczy było 

zjawisko, określane jako „kolonizacja niemiecka” lub szerzej „kolonizacja zachodnia”. Druga 

z tych nazw wydaje się trafniejsza biorąc pod uwagę, że przybywający na Górny Śląsk 

koloniści pochodzili także spoza obszaru Niemiec, na przykład z Flandrii czy Walonii. 

Kolonizacja nie była zjawiskiem tylko społecznym i należy ją oceniać w szerszym spectrum 

zmian, jakie przyniosła. Podręcznikowymi przykładami są słynna trójpolówka czy 

uregulowany kształt wsi z podziałem na łany i centralnie wytyczony plac – nawsie. 

Pojawienie się kolonistów przyniosło na te ziemie jednak cały szereg innych, nieco rzadziej 

przywoływanych zjawisk, jak chociażby upowszechnienie ozdobnych haftów, rozwój 

browarnictwa czy zwyczaj wydzielania izb sypialnych. Przykładów można by mnożyć. 

Pojawienie się w krótkim czasie dużej liczby osób etnicznie i językowo odmiennych,  

w dodatku tworzących społeczeństwa nieco hermetyczne, musiało oczywiście prowadzić  

do mniejszych czy większych konfliktów z miejscowymi. Wraz z kolejnymi pokoleniami 

antagonizmy te słabły, a społeczności kolonistów i autochtonów ulegały wymieszaniu (nie 

tylko w rozumieniu genetycznym), tworząc wspólną kulturę. Czasem proces ten przebiegał 

szybciej, czasem wolniej, każdorazowo jednak – prawem wielokrotnie wspomnianego  

we wstępie kalejdoskopu – postępował, zmieniając obraz niektórych wsi nie do poznania. 

Na początku XX wieku nastąpił nagły wzrost zainteresowania jego dawnymi dziejami, 

szczególnie okresem kolonizacji niemieckiej oraz czasami plemiennymi. Zainteresowanie to 

nie przypadkowo złożyło się z narastającą odmiennością zdań co do tego, kto stanowił 

dominującą grupę mieszkańców dawnego Śląska – Polacy czy Niemcy? Przywołanie 



niemieckich kolonistów i ich wpływu na dzieje tej krainy było w tym kontekście silnym  

i trudnym do odparcia argumentem. 

 

(…) 

 

Nic więc dziwnego, że do rangi symbolu urosła wówczas niewielka wieś Schönwald, 

oddalona zaledwie kilka kilometrów na południe od wielkomiejskich Gliwic. Jej mieszkańcy, 

którzy zachowali nie tylko dawną mowę, ale też wiele sięgających średniowiecza obyczajów, 

byli dla niemieckich propagandystów i historyków niezbitym dowodem na to, że duch 

niemiecki na Górnym Śląsku jest żywy i to on w głównym stopniu ukształtował tę ziemię. 

Historia Schönwaldu to jeden z najwyraźniejszych obrazów funkcjonowania na Górnym 

Śląsku samotnej wsi-wyspy, odmiennej od wszystkich i wszystkiego dookoła. Historia 

zainteresowania mieszkańcami Schönwaldu to zaś opowieść o przewrotnym traktowaniu 

historii i dowód na to, że pomiędzy zainteresowaniem i zachwytem jest całkiem spora, nie 

tylko semantyczna, przepaść. 

 

(…) 

 

Początki Schönwaldu sięgają czasów najaktywniejszych działań kolonizacyjnych na Górnym 

Śląsku, a więc połowy XIII wieku. Panujący wówczas książę opolsko-raciborski Władysław 

stawiany jest jako wzór dobrego gospodarza, który na prawie niemieckim założył kilka miast i 

wielką liczbę wsi. I jak każdy wzór, zyskał naśladowców. Politykę osadniczą prowadzili nie 

tylko możni z otoczenia księcia, ale też wspierane przez niego klasztory. Jednym  

z najbardziej zaangażowanych w to dzieło był zaś klasztor cystersów w Rudach. 

Na ziemiach przekazanych cystersom już w połowie XIII wieku pojawili się pierwsi osadnicy, 

a zakładane przez nich wsie po latach będą przez historyków i archeologów nazywane 

“gliwickim skupiskiem osadniczym”. Na południowy zachód od Gliwic, na obszarze lasu 

nazwanego w dokumencie nazwą lasem Boycou, dokumentem z  6 marca 1269 roku 

wydzielono obszar stu łanów, z których połowę przeznaczono na lokację osady na prawie 

niemieckim. 

Wizja gospodarowania pośrodku górnośląskich lasów zainteresowała lokatorów, którzy 

szybko przybyli, by wykarczować drzewa i rozpocząć uprawy. Tyle wiemy. Nie wiemy jednak, 

skąd osadnicy przybyli.  

Teorii na ten temat jest kilka. Zakłada się, że mogli to być zarówno przybysze z daleka, jak  

i osadnicy, którzy kilka dekad wcześniej z powodzeniem zakładali wsie w górniczych 

rejonach Głuchołaz i Zlatych Hor (Zuckmantla). Ponieważ nie zachowały się żadne 

dokumenty mówiące o pochodzeniu pierwszych mieszkańców osady, historycy zmuszeni byli 

do snucia domysłów. Na szczęście mieszkańcy postanowili sami pomóc w rozwikłaniu tej 

zagadki - choć bezwiednie. 

Jak już wspomniano, jeszcze w XX wieku mieszkańcy Schönwaldu posługiwali się mową 

odmienną i na Górnym Śląsku niespotykaną. Ich język domowy, szywałdzki dialekt, 

przypominał archaiczny i mocno przekształcony język średnio-wysoko-niemiecki, a pewna 

izolacja mieszkańców sprawiła, że od średniowiecza prawdopodobnie nie uległ zbyt wielu 

przekształceniom. Z tego powodu lingwiści mieli na temat pochodzenia mieszkańców 

Schönwaldu do powiedzenia więcej, niż historycy. W oparciu o te badania uznano,  

że mieszkańcy mają korzenie wschodniofrankońskie. 

 

(…) 



 

Tradycyjne i wciąż zamknięte na obcych społeczeństwo Schönwaldu nie było jednak  

w stanie ignorować wszystkich zmian niesionych przez wiatr historii. Rozwój górnictwa  

w bliskiej okolicy wsi, w Zabrzu i Gliwicach sprawił, że część mieszkańców pod koniec XIX 

wieku wybrało zatrudnienie w przemyśle, porzucając dotychczasowe zajęcia, coraz częstsze 

też były przenosiny do Gliwic. Było to jednak pojedyncze osoby, co nie przekładało się  

na zmiany w obrębie wiejskiego społeczeństwa. 

 

(…) 

 

W czasach Republiki Weimarskiej coraz więcej mieszkańców Schönwaldu decydowało się 

na zmianę dotychczasowego trybu życia, rezygnując z tradycyjnych zajęć na rzecz 

zatrudnienia w przemyśle czy też poszukując wybranek spośród panien mieszkających poza 

wsią. Widocznym znakiem tych zmian była m.in. popularność założonego jeszcze pod koniec 

XIX wieku Towarzystwa Gimnastycznego (Männer Turnverein Schönwald). Nadal jednak 

“nowocześni” Schönwaldzianie stanowili wyraźną mniejszość spośród mieszkańców liczącej 

już ponad 4000 mieszkańców wsi. 

 

(…) 

 

Ofensywny walec Armii Czerwonej za nic miał kulturowo-etnograficzne wyspy, o których 

istnieniu nawet gdyby wiedział, to i tak rozniósłby w puch tak samo, jak w przypadku wysp 

polskich, czeskich czy flamandzkich. Rok 1945 zakończył funkcjonowanie większości z nich, 

a Schönwald, leżący szybkiego marszu wojsk radzieckich dokonujących okrążenia okręgu 

przemysłowego, miał się o tym wyjątkowo dobitnie przekonać. 

Rozkaz do ewakuacji wsi nadszedł w ostatnim momencie i został przyjęty z wielką 

wątpliwością i niedowierzaniem. Większość mieszkańców opuszczała swe domy w panice,  

a  dwudziestostopniowy, styczniowy mróz, potęgował chaos.   

Większość mieszkańców Schönwaldu przeładowanymi zaprzęgami konnymi wycofywała się 

w kierunku Austrii, gdzie wyznaczono punkty ewakuacji. Część mieszkańców postanowiła 

jednak pozostać we wsi, by nie tyle bronić, co po prostu doglądać swego dobytku - 

dziedzictwa kilkudziesięciu pokoleń. 24 stycznia wieś opuścili ostatni niemieccy żołnierze, 

kolejnego dnia przez wieś przeszli pierwsi sowieccy. Faktyczne zajęcie wsi nastąpiło  

z 26 na 27 stycznia.  

 

(…) 

 


