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Obchody rocznicy 100-lecia powstań śląskich  
w bibliotekach publicznych województwa śląskiego

Rok 2019 decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego został uchwalony Ro-
kiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. W organizacji obchodów 100-lecia 
powstań śląskich wzięły udział władze samorządowe szczebla administracyjnego, 
instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. aktywnie w wydarzenia jubi-
leuszowe, ale też edukacyjne i promocyjne, włączyła się większość bibliotek pu-
blicznych województwa śląskiego. W 47 placówkach organizowane były wystawy,  
spotkania autorskie, prelekcje i wykłady, lekcje biblioteczne, koncerty, spacery hi-
storyczne oraz konkursy. 

Wiele wydarzeń zostało zrealizowanych we współpracy ze starostwem, urzę-
dem gminy, ośrodkami kultury, szkołami podstawowymi, lokalnymi stowarzy-
szeniami oraz mieszkańcami. należy jednak podkreślić, że część z nich było ini-
cjatywą samych bibliotekarzy, którzy zabiegali o wypożyczenie wystaw oraz  
poszukiwali partnerów i sponsorów.

Mapa bibliotek publicznych organizujących wydarzenia upamiętniające I po-
wstanie śląskie znajduje się na stronie 220.

Wystawy

najczęstszą formą promocji rocznicy wybuchu powstania śląskiego w bibliote-
kach była organizacja wystaw edukacyjnych. 28 bibliotek publicznych miejskich, 
miejsko-gminnych i gminnych, znajdujących się pod opieką merytoryczną Biblio-
teki Śląskiej, prezentowało ekspozycje opracowane przez instytucje naukowe, sto-
warzyszenia lokalne oraz samych bibliotekarzy.  
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Mapa bibliotek publicznych  
organizujących wydarzenia upamiętniające I powstanie śląskie

Źródło: opracowanie własne

Tabela na następnych trzech stronach zawiera zestawienie informacji o tytu-
łach, formie, treści oraz autorach wystaw prezentowanych w bibliotekach publicz-
nych uporządkowanych według podziału administracyjnego.
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Wystawy w bibliotekach publicznych woj. śląskiego
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W śląskich bibliotekach publicznych prezentowano wystawy opracowane przez 
instytucje naukowe, muzea, fundacje, stowarzyszenia oraz badaczy regionalnych, 
jak: archiwum Państwowe w katowicach, Instytut Pamięci narodowej w katowi-
cach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Częstochowskie, 
Fundacja Polskie dziedzictwo Śląska, Fundacja Ślązacy.pl, Stowarzyszenia Barwy 
Śląska oraz Regionalny ośrodek kultury w Częstochowie. najwięcej bibliotek pu-
blicznych nawiązało współpracę z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 
Wypożyczyły one dwie wystawy przybliżające historię powstań i plebiscytu zaty-
tułowane: Śląsk – droga do Niepodległej oraz Sfrunął na Śląsk orzeł biały. Wysta-
wy te były eksponowane w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w lublińcu  
i Miejskich Bibliotekach Publicznych w katowicach, Mysłowicach, Siemianowi-
cach oraz Świętochłowicach. Z kolei trzy inne biblioteki, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Jaworznie, Biblioteka Publiczna gminy łazy oraz gminna Bibliote-
ka Publiczna w Bojszowach wypożyczyły wystawy przygotowane przez Instytut 
Pamięci narodowej w katowicach. ekspozycje Robert Oszek (1896–1938) – żoł-
nierz Niepodległej oraz Rok 1919 na Górnym Śląsku przedstawiały sylwetki osób 
zaangażowanych w walki oraz aktywnych na ówczesnej scenie politycznej gór-
nego Śląska. Wystawę Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy–
–Pomniki–Rocznice opracowaną przez archiwum Państwowe w katowicach 
wypożyczyła książnica Beskidzka w Bielsku-Białej. natomiast wystawy opracowa-
ne przez dwie fundacje, Polskie dziedzictwo Śląska i Ślązacy.pl, prezentujące syl-
wetki kobiet walczących o niepodległość (Śląskie kobiety – polskie twierdze) oraz 
powstańców uwiecznionych na prywatnych zdjęciach ich rodzin (Twarze powstań-
ców) eksponowały gminna Biblioteka Publiczna w nędzy i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Piekarach Śląskich.

efektem współpracy Regionalnego ośrodka kultury w Częstochowie i Mu-
zeum Częstochowskiego była wystawa przybliżająca przebieg walk w regionie czę-
stochowskim. Podczas jej prezentacji w ośrodkach kultury i bibliotekach powia-
tu częstochowskiego zorganizowano również prelekcje z dr. Juliuszem Sętowskim. 

kolejnym interesującym przykładem wspólnej, efektywnej pracy związanej  
z obchodami rocznicy powstań śląskich była wystawa 100-lecie I powstania 
śląskiego przygotowana przez kilka sosnowieckich instytucji: Zagłębiowską Me-
diatekę (Centrala MBP w Sosnowcu), Polski Związek Filatelistyczny (okręg Ślą-
sko-dąbrowski), „Pałac Schoena” Muzeum w Sosnowcu oraz urząd Miasta.  
na wystawie zaprezentowano karty pocztowe, znaczki oraz monety tematycznie 
związane z powstaniami śląskimi. 17 czerwca 2019 roku w auli Zagłębiowskiej 
Mediateki odbył się pokaz filatelistyczny, podczas którego pokazano specjalną kar-
tę okolicznościową, znaczek pocztowy oraz stempel wydany z okazji 100-letniej  
rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. Wystawa Zagłębie Dąbrowskie wobec 
I powstania śląskiego gościła w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Za-
wierciu w październiku 2019 roku. Została opracowana przez pracowników Mu-
zeum „Pałac Schoena” w Sosnowcu oraz Instytut Zagłębia dąbrowskiego w ra-
mach projektu Zagłębie Powstań Śląskich, w którym brał udział także Regionalny 
Instytut kultury w katowicach. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wieloletniego 
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Programu niepodległa 2017–2022. Zawierciańska książnica ulokowała wystawę  
w holu wypożyczalni głównej, co pozwoliło na jej zwiedzanie nie tylko przez  
zorganizowane grupy uczniów, ale także czytelników wypożyczających książki. 
Wykład wprowadzający wygłaszał dr Marcin Janeczek, pracownik Izby Muzealnej 
działającej przy MiPBP w Zawierciu.

Wystawy upamiętniające lokalnych bohaterów 

Biblioteka publiczna jest miejscem integrującym środowisko lokalne, miesz-
kańców i instytucje. W roku upamiętniającym I powstanie śląskie bibliotekarze, 
wspólnie z regionalistami i badaczami historii lokalnej, angażowali się w prace nad 
projektami przedstawiającymi wkład ówczesnych mieszkańców w walki o włą-
czenie górnego Śląska do Polski. Prace nad wystawą Nasi Przodkowie w Powsta-
niach Śląskich pozwoliły nie tylko stworzyć kolekcję cennych pamiątek związanych 
z uczestnikami walk, ale także przybliżyć społeczności lokalnej historię Pawłowic 
z początku XX wieku. ekspozycja zawierała ponad 70 pamiątek, których zebranie 
było zasługą gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach, klubu Miłośników 
Historii oraz zaangażowaniu mieszkańców. 

Z kolei gminna Biblioteka Publiczna w lyskach we współpracy z grupą pa-
sjonatów historii lokalnej oraz grzegorzem grytem (wójtem gminy lyski) przy-
gotowała obszerną wystawę Dawne Lyski ukazującą dzieje lysek i okolic w latach 
1890–1944, w tym okresu powstań śląskich. Ponad 230 fotografii podzielono na 
zagadnienia dotyczące szkolnictwa, powstańców, budynków oraz grup zawodo-
wych. Wernisaż wystawy w gBP w lyskach był ważnym wydarzeniem dla spo-
łeczności lokalnej i dodatkowo zainteresował również internetową telewizję TVT,  
która przygotowała obszerny materiał reporterski. 

Podobnym owocem współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym była wy-
stawa poświęcona mieszkańcom grzawy zasłużonym w walce o niepodległość. 
Inicjatorem tych prac była gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z siedzibą  
w grzawie, która zgromadziła zdjęcia bohaterów, dokumenty oraz artefakty (m.in. 
odznaczenia i ówczesne pieniądze zastępcze). 

kolejnym przykładem działań wartych przybliżenia jest wystawa Powstania 
śląskie zaprezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim. 
Przy tworzeniu ekspozycji wzięli udział mieszkańcy, którzy przynieśli do biblio-
teki fotografie i pamiątki dokumentujące przebieg wszystkich trzech powstań na 
terenie miejscowości. Wystawa została otwarta podczas ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek 2019. na zajęciach dzieci stworzyły powstańcom śląskim żywy pomnik 
i odpowiednio ubrane w stroje z początku XX wieku pozowały do zdjęć. Wykona-
ne fotografie i prace plastyczne najmłodszych dołączono do ekspozycji.

Współpraca z czytelnikami miała także interesujący rezultat w Piekarach  
Śląskich. W ramach projektu 100 zdjęć na 100-lecie Powstań Śląskich zdigitali-
zowano wiele nieznanych materiałów znajdujących się w prywatnych archiwach  
rodzinnych Piekarzan, a następnie opublikowano je w Śląskiej Bibliotece Cyfro-
wej. W ten sposób rodzinne pamiątki pokazano szerokiemu odbiorcy platformy 
cyfrowej. 
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aby uatrakcyjnić wystawy i wzmocnić ich działanie edukacyjne, biblioteki pu-
bliczne organizowały dodatkowo prelekcje i konkursy czytelnicze. Miejska Biblio-
teka Publiczna w Mysłowicach wypożyczyła dwie wystawy z Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach: Śląsk – droga do Niepodległej oraz Gramy w Po-
wstanie, do której dołączony był quiz z pytaniami związanymi z prezentowany-
mi wystawami. Bibliotekarze zorganizowali także akcję Podejmij wyzwanie i uczcij 
powstanie! Przeczytaj 100 książek na 100. Rocznicę wybuchu Powstań Śląskich. 
Zajęcia z pracownikami Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, któ-
re odbywały się w mysłowickiej książnicy, cieszyły się dużym zainteresowaniem  
młodzieży.

Prelekcje i spotkania autorskie

obchody rocznicy I powstania śląskiego były także okazją do zapraszania  
historyków, pisarzy, pracowników naukowych i badaczy historii lokalnej do bi-
bliotek. Podczas wykładów i prelekcji przybliżali historię powstań śląskich, opo-
wiadali o przyczynach wybuchu, przebiegu i skutkach powstań oraz odniesieniach  
w literaturze. 

Spotkania autorskie w bibliotekach publicznych

Źródło: oprac. własne
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na spotkaniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w katowicach i Piekarach 
Śląskich oraz gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach gościł kazimierz Szy-
meczko, autor książki Gołąbek niepokoju opublikowanej nakładem Wydawnic-
twa literatura. Pozycja ta, skierowana do najmłodszego czytelnika, w przystępnej 
formie zaznajamia z problemami odnajdywania tożsamości polskiej. Miejsko- 
-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie koordynowała cykl wydarzeń upa-
miętniających powstania śląskie organizowanych w mieście i powiecie pszczyń-
skim. uroczysta inauguracja obchodów odbyła się 16 czerwca 2019 roku i rozpo-
częła mszą świętą z udziałem wielu gości, m.in.: marszałka województwa śląskiego 
Jakuba Chełstowskiego, metropolity katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca 
oraz burmistrza Pszczyny dariusza Skrobola. Wydarzeniu towarzyszyła parada po-
jazdów wojskowych i widowisko historyczne przedstawiające wybuch powstania. 
Pszczyńska książnica brała aktywny udział w przygotowaniu wystawy edukacyj-
nej wystawionej na rynku przed Muzeum Zamkowym w Pszczynie oraz wydaniu 
druku okolicznościowego Pszczyński Kuryer Powstańczy. dużym zainteresowa-
niem cieszył się także cykl wykładów otwartych zatytułowany Ludzie, którzy two-
rzyli wspaniałą przeszłość Śląska wygłaszanych przez regionalnych badaczy oraz 
uczonych: prof. Tadeusza Sławka, prof. Mariana Małeckiego, dra Jerzego gorzelika 
oraz Jerzego Ciurloka. Informacje o wszystkich inicjatywach prezentuje specjalna  
strona internetowa powstała w związku z organizacją obchodów: http://www. 
powstania.pszczyna.pl/ .

należy także wspomnieć ubiegłoroczną XI Powiatową konferencję Regional-
ną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów (zorganizowaną przez Powiatową  
Bibliotekę Publiczną w gliwicach), której tematem wiodącym był Obraz powstań 
śląskich w historii, literaturze i kulturze. 

Lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i dyskusje 

Podczas wielu zajęć organizowanych w bibliotekach uczniowie przedszkoli 
oraz szkół podstawowych i średnich mogli poznać bliżej historię powstań. lek-
cje biblioteczne o tej tematyce zorganizowały między innymi: Miejska i Powiato-
wa Biblioteka Publiczna w Będzinie, książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, Biblio-
teka Publiczna Miasta i gminy łazy, Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu 
oraz gminne Biblioteki Publiczne w gorzycach, Hażlachu i kochanowicach. Cie-
kawą formą edukacji był maraton czytelniczy Bohaterowie Naszej Historii zorga-
nizowany przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie, podczas którego uczestni-
cy czytali Pielgrzymkę w intencji Polski. Powstania Śląskie autorstwa kazimierza 
Szymeczko. Z kolei Centrum kultury „Zamek w Toszku” dział Bibliotek zapro-
sił czytelników do udziału w Wielkim Teście Wiedzy o Powstaniach: Powstania Ślą-
skie 1919–1921, a Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach była organizato-
rem miejskiego konkursu czytelniczo-historycznego Powstania Śląskie. konkursy 
czytelnicze miały także swoich bohaterów. Międzyszkolny konkurs Wiedzy, prze-
prowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich, dotyczył  
Wojciecha korfantego, uczestniczyli w nim uczniowie klas VIII szkół podsta-
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wowych. do udziału w quizie Nasza wielka i mała Ojczyzna gminna Biblioteka 
Publiczna w goczałkowicach-Zdroju zaprosiła nie tylko uczniów szkół podstawo-
wych, ale także i ich rodziny, co pozwoliło na wspólną, edukacyjną zabawę.

obchody rocznicy wybuchu I powstania śląskiego były także okazją do dys-
kusji o znaczeniu tego zrywu i konsekwencjach dla regionu. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jaworznie zorganizowała debatę oksfordzką dla młodzieży, podczas  
której analizowano czy wybuch powstania miał sens. dyskusje dla starszych czy-
telników zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, gdzie roz-
mawiano o: Obliczach Śląska w filmie i literaturze, Śląskich dziejach oraz 100-nej 
rocznicy I powstania śląskiego. Wrażenia z udziału w walkach o niepodległość Ślą-
ska wciąż są żywe w rodzinnych wspomnieniach. Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siemianowicach Śląskich (wspólnie z Wojciechem kempą) zaprosiła czytelni-
ków na spotkanie O Powstaniach Śląskich od kuchni, czyli wspomnienia rodzin-
ne. Warto podkreślić, że Siemianowice Śląskie, jako miejscowość silnie związana 
z Wojciechem korfantym, była miejscem ciekawego wydarzenia zorganizowane-
go przez tamtejszą bibliotekę miejską. Historia kołem się toczy to nazwa rajdu ro-
werowego, podczas którego uczestnicy zwiedzali miejsca związane z powstania-
mi, uczestniczyli w harcerskim ognisku i śpiewali pieśni. nagrane filmy i zdjęcia 
wykonane podczas wycieczki rowerowej nadesłano do MBP w Siemianowicach 
Śląskich i stanowią ciekawą pamiątką rocznicowych obchodów. Z kolei Miejskie 
Centrum kultury Biblioteka Miejska w Imielinie zaprosiła czytelników na rodzin-
ny spacer Szlakiem Powstańczych Skrzydeł, podczas którego uczestnicy zwiedzali 
miejsca w regionie związane z powstaniami. Miłym zakończeniem inicjatyw upa-
miętniających obchody 100-lecia powstań śląskich był wieczór poetycki w gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Bojszowach. Spotkanie z poezją i muzyką zorganizo-
wane pod hasłem: O Śląski lud, piastowskie plemię… cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem czytelników. 

Podsumowanie

Rok 2019 był bogaty w imprezy związane z obchodami 100. rocznicy wybu-
chu I powstania śląskiego. Bardzo aktywnie w te obchody włączyły się prawie 
wszystkie biblioteki publiczne województwa śląskiego. Wykorzystywano posia-
dane zbiory biblioteczne, ale także nawiązywano liczne kontakty z mieszkańca-
mi, od których pozyskiwano unikatowe pamiątki. Ciekawą formą były także spo-
tkania utrwalające pamięć o uczestnikach tamtych, ważnych dla górnego Śląska  
wydarzeń. Bo przecież biblioteki to miejsce gdzie warto rozmawiać i dzielić się 
wspomnieniami, aby te wciąż żyły w społeczności lokalnej. 


