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Tytuł
Zagłębie Dąbrowskie

Rozwinięcie
Gdzie leży nasze Zagłębie Dąbrowskie?

W skrócie
Zapoznanie uczniów z problematyką określenia „Zagłębia Dąbrowskiego” pod względem
terytorialnym, z różnymi wariantami zasięgu tego regionu. Wyjaśnienie przyczyny tak dużych
rozbieżności terytorialnych.

Obszary tematyczne/słowa kluczowe
mapa Zagłębia Dąbrowskiego, różne warianty mapy Zagłębia Dąbrowskiego, mapa, kontekst polityczny, 
historyczny, społeczny

Podstawa programowa
edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy
Uczestnicy potrafią:

• wskazać na mapie obszar Zagłębia Dąbrowskiego
• pokazują różne warianty mapy
• wyjaśnić co jest powodem dużych rozbieżności w postrzeganiu granic tego regionu

Metody i formy pracy
• dyskusja
• praca z mapą

Jak to zrobić
Omówienie: wspólna dyskusja próby odpowiedzi na pytanie: 
Gdzie leży Zagłębie Dąbrowskie? (wykorzystaj materiały dla nauczyciela)

Przedstawienie mapy z różnymi wariantami (wykorzystaj mapę z materiałów  
do pobrania i materiały wideo).

Ćwiczenia z mapą
• zakreślanie wariantów omówionych wcześniej przez nauczyciela
• odnajdywanie i zaznaczanie na mapie miejscowości, w których mieszkają uczestnicy

Podsumowanie: zadawanie pytań odnośnie omawianych treści

Czego potrzebujemy
wydrukowane karty pracy – mapy, komputer i projektor do wyświetlania filmu

Warianty
Osoba prowadząca zajęcia sama na bazie dostępnych materiałów dostosowuje zajęcia do grupy 
wiekowej, z którą pracuje.

Materiały do pracy do pobrania
1. Materiały dla nauczyciela.
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2. Mapa.
3. Materiał wideo.
4. Karty pracy.

Ciekawostki
Obszerną informację o regionie i jego kształtowaniu się można znaleźć na stronie:
Encyklopedii Województwa Śląskiego
Teksty źródłowe dostępne są w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Autorki
Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
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http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Zag%C5%82%C4%99bie_D%C4%85browskie
https://www.sbc.org.pl/dlibra/results?q=Zag%C5%82%C4%99bie+d%C4%85browskie&amp;action=SimpleSearchAction&amp;type=-6&amp;p=0
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Gdzie leży Zagłębie Dąbrowskie?
Niemal wszyscy badacze podejmujący próby opisu Zagłębia Dąbrowskiego, zarówno w zakresie teryto-
rialnym, jak i perspektywie historycznej oraz w kontekście politycznym, ekonomicznym i społecznym, 
wpływającym na proces załamania się na tym obszarze kultury tradycyjnej podkreślają, że nie jest to 
obszar łatwy do badań, co wynika z licznych zawiłości historyczno-administracyjnych. 

Położenie geograficzne Ziemi Zagłębiowskiej sprzyjało wymianie dóbr materialnych, zarówno drogą 
lądową jak i wodną, co miało znaczny wpływ na dzieje i kształt kultury tego regionu. 

Ze względu na występowanie blendy i galmanu rozwinęło się tu górnictwo rud, a dopiero później górni- 
ctwo węgla kamiennego. Praca w przemyśle wydobywczym, hutniczym, energetycznym i koksowniczym 
oraz powszechne uwłaszczenie chłopów, zachęcało ludność napływową do osadnictwa na tym terenie 
i sprawiało, że Zagłębie Dąbrowskie zmieniło swój skład ludnościowy.

Jako rejon społeczno-gospodarczy Zagłębie Dąbrowskie powstało w xix wieku, a jego terytorium, leżący 
na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski ulegało wielu zmianom administracyjnym.

Zasięg
Robert Krzysztofik podejmując próbę określenia położenia i zasięgu terytorialnego Zagłębia 
Dąbrowskiego podkreśla, iż: 

„dysonans interpretacyjny granic regionu wynika z kilku faktów:
• podejmowania różnych podziałów – politycznych, administracyjnych i funkcjonalnych jako 

podstaw delimitacji regionu,
• zmian administracyjnych w zakresie włączania i wyłączania niektórych gmin lub ich części 

w obręb innych jednostek, które nigdy nie były utożsamiane z Zagłębiem Dąbrowskim, 
• relatywizacji granic kulturowych i społecznych w ii połowie xx i w xxi wieku”. 

Badacz wskazuje również na konieczność rozróżnienia zasięgu Zagłębia Dąbrowskiego według tradycji 
i podziałów historycznych – w tym ujęciu zachodnią i południową granicę regionu zagłębiowskiego 
wyznacza linia graniczna państw zaborczych z ii połowy xix wieku i rzek: Czarna Przemsza, 
Biała Przemsza i Brynica.

Druga interpretacja granic proponowana przez Krzysztofika wynika z zasięgu współczesnych podziałów 
administracyjnych, gdyż w wielu miejscach z uwagi na xx-wieczne zmiany, przebieg wcześniejszej, 
xix-wiecznej granicy został zatarty.

Autor opracowania wskazuje na relatywnie wyraźny przebieg południowej i zachodniej granicy Zagłębia 
Dąbrowskiego, a także problematyczną – ze względu na tło historyczno-administracyjne i funkcjona-
listyczne (region górniczy, górniczo-przemysłowy, sfera oddziaływań, rejon napływu migracyjnego) – 
delimitację na północnym i wschodnim obszarze, którą określić można w czterech wariantach:

• w ujęciu najwęższym Zagłębie Dąbrowskie obejmuje dawny rdzeń miejski i górniczy który stanowił 
obszar współczesnych gmin: Sosnowca (bez Jęzora, części Os. Piastów, Kolonii Cieśle i Wągródka), 
Dąbrowy Górniczej (bez Błędowa, Łęki, Łośnia Okradzionowa, Trzebiesławic, Tucznawy i Ujejsca) 
Będzina, Czeladzi (bez części prawobrzeżnej) i Wojkowic. Ponadto skrawki historycznego Zagłębia 
zlokalizowane są w granicach miasta Jaworzna (rejon prawego brzegu Białej Przemszy). 

• w ujęciu węższym Zagłębie Dąbrowskie obejmuje obszar gmin: Sosnowca (bez Jęzora, części 
Os. Piastów), Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Wojkowic, Sławkowa, Psar, Bobrownik, Ożarowic 
(obecnie w granicach powiatu tarnogórskiego) i Mierzęcic. W niektórych ujęciach bez Sławkowa 
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i Mierzęcic, za to z niewielkimi skrawkami obszaru zlokalizowanego współcześnie w granicach 
miasta Jaworzna (rejon prawego brzegu Białej Przemszy). 

• w ujęciu szerokim Zagłębie Dąbrowskie obejmuje obszar współczesnych gmin: Sosnowca 
(bez lub z Jęzorem), Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi (bez lub z częścią prawobrzeżną), 
Wojkowic, Sławkowa, Psar, Bobrownik, Ożarowic, Mierzęcic, Siewierza. 

• w ujęciu bardzo szerokim Zagłębie Dąbrowskie integruje natomiast gminy: Sosnowiec, Będzin, 
Dąbrowę Górniczą, Czeladź, Wojkowice, Sławków, Psary, Bobrowniki, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz, 
Łazy, Porębę, Zawiercie, Włodowice, Myszków, Ogrodzieniec, Kroczyce, Niegowę, Pilicę, Żarnowiec, 
Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bukowno, Sułoszową, Gołaczewy, Jerzmanowice-Przeginię, Trzyciąż, Skałę. 

Według Krzysztofika, niepoprawne jest utożsamianie z regionem Zagłębia Dąbrowskiego miasta 
Jaworzna w jego współczesnych granicach. Autor wyjaśnia, że w xxi wieku 

„może do tego skłaniać fakt, iż Jaworzno stanowiąc fragment historycznej Małopolski, pozostaje 
jednostką wyizolowaną z geograficzno-historycznego punktu widzenia. Historycznie nie stanowi 
zarówno części Zagłębia Dąbrowskiego, jak i Górnego Śląska. Ponieważ jest to obszar historycznej 
Małopolski – podobnie jak Zagłębie Dąbrowskie – w naturalny sposób miasto to jest identyfikowane 
z Zagłębiem”.

Proponuje pod pojęciem Zagłębia Dąbrowskiego traktować następujący obszar gmin: Sosnowiec, Będzin, 
Dąbrowę Górniczą, Czeladź, Wojkowice, Sławków, Psary, Bobrowniki, Ożarowice, Mierzęcice i Siewierz – 
czyli miasta na prawach powiatu Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą oraz powiat będziński.

W najnowszych badaniach tego regionu (2016), Dobrawa Skonieczna-Gawlik dla celów rozważań 
etnograficznych przyjmuje, iż pod pojęciem Zagłębie Dąbrowskie mieści się obszar dzisiejszych 
powiatów: będzińskiego, myszkowskiego, olkuskiego, zawierciańskiego oraz dwóch miast na prawach 
powiatu: Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. 

Autorka wskazuje również na wcześniejsze, w większości ujednolicone interpretacje badaczy, 
uwzględniające w Zagłębiu powiat (lub ich części) zawierciański i olkuski: J. Ziółkowskiego, J. Przemszę-

-Zielińskiego, W. Błaszczyka, J. Pierzchałę, a także na odmienne klasyfikacje J. Jarosa, który przychyla 
się do określania nazwą Zagłębie Dąbrowskie jedynie dawnego powiatu będzińskiego (w granicach do 
1927 roku), a także Marii Trawińskiej-Kwaśniewskiej, która zalicza powiat myszkowski, zawierciański 
oraz Będzin do regionu częstochowskiego.

Badacze zajmujący się folklorem muzycznym Zagłębia Dąbrowskiego w ostatnim pięćdziesięcioleciu 
(1980–2020) również przyjmują szersze granice regionu.
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