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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 

1996 – Tytuł magistra uzyskany w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie pracy Reformacja w Księstwie 

Cieszyńskim, promotor: prof. dr hab. Idzi Panic.  

2004 – Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie dysertacji 

obronionej: Własność Ziemska w kasztelanii bytomskiej (promotor: prof. zw. dr hab. Idzi 

Panic; recenzenci: prof. zw. dr hab. Jan Drabina, dr hab. prof. UŚ Antoni Barciak). 

2008 – ukończenie dwuletnich studiów podyplomowych z katechetyki w Warszawskim 

Seminarium Teologicznym. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu (szczegółowe dane w załączniku przebieg 

kariery zawodowej) 

1996 -2008 – Nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 8 w Sosnowcu. 

2008 – 2015 – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach. 

2005 - Wykładowca Historii Kościoła w Wyższej Szkole Teologiczno – Społecznej w 

Warszawie. 

2006 – dyrektor Instytutu Studiów Żydowskich w Wyższej Szkole Teologiczno – Społecznej 

w Warszawie. Wykładowca Historii Kościoła, Apologetyki, Judaistyki, Historii i Kultury 

Żydów Polskich. 

2008 - 2012 – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (adiunkt). Wykładowca Historii 

Powszechnej XX wieku, Historii Polski XX wieku, Historii Żydów Polskich. 

2011 - 2013 – Dziekan Wydziału Teologicznego w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej 

w Warszawie. 

2011 - 2013 – starszy wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

Wykładowca Historii Kościoła, Judaistyki. 

 

4. WSKAZANE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCE Z ART. 16 UST. 2 USTAWY O 

STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I 

TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI DNIA 14 MARCA 2003 ROKU (DZ. U. NR 65 POZ. 

595 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI 

 

W 1996 roku ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w 

Katowicach, specjalność nauczycielska. Tematem pracy magisterskiej była reformacja w 

księstwie cieszyńskim. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Idzi Panic. Praca została 

obroniona z wynikiem bardzo dobrym.  

W roku 1996 rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w 

Katowicach. Temat mojej rozprawy doktorskiej dotyczył własności ziemskiej w kasztelanii 
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bytomskiej w średniowieczu. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Idzi Panic z Instytutu 

Historii UŚ. Pracę tę obroniłem w roku 2004 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w 

Katowicach. Recenzentami byli: prof. zw. Jan Drabina z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr 

hab. prof. UŚ Antoni Barciak.  

W pracy tej zbadałem kwestie dotyczące kształtowania się stosunków własnościowych 

w zakresie własności ziemskiej w regionie bytomskim, a mianowicie posiadłości książęce, 

rycerskie, kościelne (dobra arcybiskupa gnieźnieńskiego – osada Zversov, posiadłości 

biskupie, dobra klasztorne, parafialne), posiadłości mieszczańskie (dobra miasta Bytomia oraz 

mieszczan). Badania te po raz pierwszy wniosły do literatury przedmiotu kompleksowe ujęcie 

stosunków własnościowych na obszarze średniowiecznej kasztelanii bytomskiej.  Wykazałem 

w dysertacji doktorskiej, że dominującą własnością na terytorium kasztelanii bytomskiej w 

XII i XIII wieku była własność książęca. Na przestrzeni kilku wieków w rękach 

poszczególnych książąt znajdowało się 28 miejscowości. W XIII wieku rozpoczął się proces 

alienacji dóbr książęcych, niemniej dopiero od XIV wieku stan majątkowy władców tych 

ziem zaczął się gwałtownie kurczyć. O ile w XIII wieku nadania książęce dotyczyły przede 

wszystkim instytucji kościelnych o tyle w XIV stuleciu odbiorcą nadań było w pierwszym 

rzędzie rycerstwo. Należy w tym miejscu dodać, iż wielka własność rycerska jest 

poświadczona źródłowo dopiero w XIV wieku aby w pełni się uformować w następnym 

stuleciu. Wtedy to ukształtowało się w wymiarze lokalnym kilka fortun majątkowych. W 

przypadku własności rycerskiej – jej stan posiadania możemy obserwować już w źródłach 

XIII wiecznych. W świetle przekazów da się wyróżnić na tym terenie trzy grupy posiadaczy 

ziemskich. Pierwszą stanowili wielcy właściciele, którzy dzierżyli przynajmniej trzy osady, 

drugą tworzyli średni posiadacze mający 2 wsie. Trzecią wreszcie, najliczniejszą grupę 

stanowili drobni posiadacze, będący właścicielami 0,5 – 1 wsi. 

W przypadku własności kościelnej największym posiadaczem był klasztor 

premonstratensów z Wrocławia, a w dalszej kolejności – Bożogrobcy z Miechowa, cystersi z 

Mogiły oraz cystersi z Henrykowa. W przypadku parafii, największe ziemie były w 

posiadaniu miejskich parafii bytomskich: św. Małgorzaty i Wniebowzięcia NMP oraz 

wiejskiej parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Chorzowie. 

Efektem badań nad tym zagadnieniem było odtworzenie średniowiecznych stosunków 

własnościowych na terytorium kasztelanii bytomskiej. 

W trakcie studiów doktoranckich, obok tematu głównego, zajmowałem się też    

kwestiami związanymi z życiem sekretarza księcia cieszyńskiego Adama Wacława - Kallusa 
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z Bytomia oraz Liber Baptisatorum parafii św. Piotra i Pawła w Skoczowie. Przedmiotem 

badań było ustalenie liczby oraz dokładne pochodzenie terytorialne w latach 1741 – 1763 

rodziców chrzestnych występujących w księdze chrztów (3154 par rodziców chrzestnych). 

Interesujące spostrzeżenia nasuwały się też z analizy imiennictwa dzieci w tejże księdze, w 

której występuje 3217 nowonarodzonych dzieci, w tym 1691 płci męskiej i 1526 płci 

żeńskiej. Efektem tych dociekań było opublikowanie trzech artykułów: 

 

1. Witkowski S., Kallus z Bytomia sekretarz książęcy, „Pamiętnik Cieszyński” 1998, t.13, 

Cieszyn 1998. 

2. Witkowski S., Imiennictwo dzieci w świetle Liber Baptisatorum Parafii pod wezwaniem 

św. Piotra i Pawła w Skoczowie w pierwszej połowie XVIII wieku, „ Pamiętnik 

Cieszyński” 2000, t. 15, Cieszyn 2000. 

3. Witkowski S., Pochodzenie terytorialne rodziców chrzestnych dzieci skoczowskich parafii 

pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Skoczowie, „ Kalendarz Skoczowski” 2001, 

Skoczów 2000. 

 

Osiągnięcia naukowe po doktoracie 

Były to początki mojej pracy badawczej ale szybko główne obszary zainteresowań 

naukowych skupiły się na społeczno - gospodarczych i etnicznych uwarunkowaniach 

kształtowania się dziedzictwa wielokulturowości pogranicza śląsko - małopolskiego od 

średniowiecza do początków XX wieku.  

Uwarunkowania te zostały przebadane w kilku aspektach, a mianowicie: 

1. Aspekcie społeczno – gospodarczym. 

2. Aspekcie etnicznym ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i kultury Żydów. 

3. Aspekcie wielokulturowości w wymiarze kultury fizycznej.  

Wyżej wymienione aspekty badań były realizowane w obrębie terytorialnym 

obszarów na pograniczu śląsko – małopolskim. Są to tereny położone nad Przemszą i 

Brynicą. Najważniejszymi miejscowościami pogranicza śląsko – małopolskiego, które 

możemy traktować jako swojego rodzaju punkty orientacyjne to Będzin, Czeladź, Siewierz i 

Sławków, przy czym trzy pierwsze leżą obecnie na terenie województwa Śląskiego, a ostatnia 

miejscowość w Małopolsce. Począwszy od XIX stulecia dynamicznie rozwijający się 

przemysł obok już wymienionych ukształtował nowe ośrodki takie jak Dąbrowa Górnicza i 

Sosnowiec.  
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  Na wyjątkowość terenów nad Przemszą i Brynicą wpływ miało szereg czynników, a 

mianowicie: 

1. Dynamiczny rozwój gospodarczy zauważalny już w okresie wczesnego średniowiecza.  

2. Przebieg przez nie ważnego - istniejącego już w okresie wczesnego średniowiecza szlaku 

handlowego: Wrocław – Oława – Brzeg – Opole – Bytom – Będzin – Olkusz – Kraków – 

Opatowiec – Sandomierz – Włodzimierz Wołyński – Kijów, który był częścią 

europejskiego szlaku Kijów – Kraków – Praga – Ratyzbona. 

3. Wielokulturowe oblicze regionu. 

4. Obszary położone na pograniczu śląsko - małopolskim. 

O dużym znaczeniu gospodarczym ziem nad Przemszą i Brynicą już w okresie wczesnego 

średniowiecza świadczy wydobycie i przeróbka rud metali kolorowych. Ten fakt  

poświadczony jest w źródłach historycznych i badaniach archeologicznych. W dokumentach i 

na stanowiskach archeologicznych pojawiają się osady gdzie zlokalizowane były w okresie 

wczesnego średniowiecza piece hutnicze i kopalnie. Są to np. Zversov (kopalnia srebra), 

Sosnowiec - Zagórze, Dąbrowa Górnicza – Łosień, Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce 

Wielkie i Chruszczobród. Gospodarka bez wątpienia jest ważnym czynnikiem 

kulturotwórczym rozwijającym lokalną społeczność – ale i oddziałującą na pozostałe regiony 

Polski. Istotnym elementem w kształtowaniu się gospodarczym terenów, które są 

przedmiotem moich opracowań był przebieg przez nie ważnego - istniejącego już w okresie 

wczesnego średniowiecza szlaku handlowego: Wrocław – Oława – Brzeg – Opole – Bytom – 

Będzin – Olkusz – Kraków – Opatowiec – Sandomierz – Włodzimierz Wołyński – Kijów, 

który był częścią europejskiego szlaku Kijów – Kraków – Praga – Ratyzbona. Był to także 

czynnik rozwijający gospodarkę na obszarach pogranicza śląsko - małopolskiego.  

Kolejnym aspektem podkreślającym specyfikę omawianych obszarów jest osiedlenie się 

ludności polskiej, rosyjskiej, żydowskiej i niemieckiej. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna 

od początków XIX stulecia aż po wybuch I wojny światowej. Ten stan rzeczy miał wpływ na 

wielokulturowe oblicze regionu. Obok siebie żyli Polacy, Niemcy, Rosjanie i Żydzi tworząc 

narodowościową „mapę”, co wskazuję w moich publikacjach odnoszących się do kwestii 

osadniczych, gospodarczo-społecznych związanych ze społecznością żydowską. 

Terytoria nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu (które tworzą dzisiejsze Zagłębie 

Dąbrowskie) były ważnym strategicznie regionem. Był to teren pogranicza śląsko – 

małopolskiego, które w okresie średniowiecza pod względem kościelnym wchodził w obręb 

diecezji krakowskiej. Biskup krakowski był właścicielem rozległych obszarów wchodzących 
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w skład Klucza Sławkowskiego kształtującego się już od średniowiecza. Dobra te położone 

na wschód od Będzina rozpoczynały się od miejscowości Gołonóg i Strzemieszyce. Jednak 

granice kościelne nie pokrywały się z granicami politycznymi. Pod względem politycznym 

terytoria nad Przemszą i Brynicą  były w granicach księstwa krakowskiego. Książę Kazimierz 

Sprawiedliwy w 1179 roku przekazał kasztelanię bytomską razem z grodem siewierskim i 

przyległościami (kasztelania bytomska i siewierska) księciu Mieszkowi Raciborskiemu. 

Granice kasztelanii bytomskiej ulegały pewnym korektom. Jeszcze w 1228 roku do 

Małopolski należały Milejowice, o czym wiemy z dokumentu księżnej Grzymisławy, wdowy 

po Leszku Białym. Dopiero po 1228 roku pod władzę Kazimierza Opolskiego obok 

Milejowic (obecnie Milowice – dzielnica miasta Sosnowca) przeszły takie miejscowości jak 

Czeladź, Grodziec, Psary. W 1337 roku książę bytomski Władysław sprzedał okręg siewierski 

władcy cieszyńskiemu, Kazimierzowi. W 1443 roku księstwo siewierskie zostało sprzedane 

przez księcia cieszyńskiego, Wacława biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. 

Od tej chwili biskupi krakowscy byli książętami siewierskim aż do likwidacji księstwa w 

1790 roku przez Sejm Wielki. Będzin natomiast przez cały ten okres był najdalej na zachód 

wysuniętym przyczółkiem księstwa krakowskiego, a później Królestwa Polskiego. Tak więc 

rzeka Przemsza ostatecznie od II połowy XIII w. stała się zachodnią granicą ziemi 

krakowskiej. Od 1320 roku, tj. koronacji Władysława Łokietka, stanowiła jednocześnie 

granicę Królestwa Polskiego. Granicy tej strzegł zamek w Będzinie, który wraz z miastem 

oraz wsiami Szczakową i połową Ciężkowic (obecnie w granicach miasta Jaworzno) tworzył 

tzw. starostwo niegrodowe. Na południe od Będzina zlokalizowane były wsie szlacheckie jak 

Zagórze, Siedlec, Klimontów i Porąbka (obecnie dzielnice miasta Sosnowiec). Po upadku I 

Rzeczpospolitej obszary te znalazły się krótkotrwale pod panowaniem Prus, które utworzyły 

prowincję Nowy Śląsk. Po kongresie wiedeńskim  były pod zaborem rosyjskim i stały się 

terenami gdzie gwałtownie rozwijało się górnictwo i przemysł. Powstający przemysł 

przyczynił się do napływu na te obszary  Żydów, Niemców i Rosjan, tworząc specyficzną 

atmosferę regionu związaną z mozaiką narodowościową.  

Temat wiodący który przewija się w większości prac stanowiących moje główne 

osiągnięcia naukowe (opierających się na społeczno-gospodarczych i etnicznych 

uwarunkowaniach kształtowania się dziedzictwa wielokulturowości pogranicza śląsko-

małopolskiego od średniowiecza do początków XX wieku) jest niezwykle ważny. Region ten 

był bowiem mieszanką narodowościową uwikłaną w najróżniejsze wpływy wielokulturowego 

otoczenia. Pogranicze  to nie tylko obszar przygraniczny (pogranicze w rozumieniu 
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terytorialnym) ale należy je rozumieć jako swojego rodzaju zjawisko społeczno-kulturowe na 

którego procesy znaczący wpływ  ma gospodarka.  

Zasadność kompleksowych badań obejmujących tak szerokie ramy chronologiczne 

pogranicza śląsko-małopolskiego (obszary nad Przemszą i Brynicą) wynika ze specyfiki 

społeczno - gospodarczej oraz mozaiki narodowościowej, kształtującej się już w okresie 

średniowiecza (np. napływ społeczności żydowskiej). Obszary te wniosły również znaczący 

wkład w rozwój kulturalno - społeczny i gospodarczy dla pozostałych regionów Polski.  

Należy również podkreślić niedostateczny stan badań związany z tymi zagadnieniami. W tej 

sytuacji tak rozległy zakres tematyczny podejmowany w moich badaniach naukowych 

wydatnie poszerzył wiedzę na temat społeczno - gospodarczych i etnicznych uwarunkowań 

kształtowania się dziedzictwa wielokulturowości pogranicza śląsko - małopolskiego od 

średniowiecza do początków XX wieku. 

 

Działalność naukowa dotycząca aspektów społeczno – gospodarczych  

 

Tej problematyce poświęciłem 3 książki, 1 wydawnictwo źródłowe, 3 opracowania 

zbiorowe pod moją redakcją naukową oraz 5 artykułów. Szczególnie uwzględniłem kwestie: 

a) gospodarcze, 

b) stosunków własnościowych, 

c) pogranicza śląsko – małopolskiego.  

W 2004 roku Muzeum Śląskie w Katowicach wydało książkę „Własność ziemska w 

kasztelanii bytomskiej”. Była to poprawiona i zmodyfikowana wersja pracy doktorskiej. W 

pracy podjąłem się próby typologizacji własności, dzieląc ją na wielką, średnią i drobną. 

Należy podkreślić, że w przypadku kasztelanii bytomskiej nie da się przeprowadzić  z 

matematyczną dokładnością zróżnicowania podziału na wielką, średnią i drobną własność 

ziemską w zależności od liczby posiadanych wsi lub ilości łanów. Wpływa na to niepełna 

baza źródłowa. W przypadku świeckiej własności feudalnej, tzn. książęcej i rycerskiej, 

brakuje pełnego wykazu majątku. Lepiej było w przypadku własności kościelnej – w 

zasobach archiwalnych zachowały się niejednokrotnie pełne wykazy posiadłości. Kolejną 

trudnością był brak w dostępnym materiale źródłowym informacji dotyczących wielkości 

lokowanych osad położonych na terytorium kasztelanii. Należało zatem przyjąć pewien 

współmiernik wielkości własności na podstawie ilości mieszkańców osady, gruntów 

wspólnych i gruntów należących do sołtysa. Wszystkie te obliczenia mają jednak charakter 
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orientacyjny. Jeśli chodzi o własność świecką (w szczególności książęcą), kościelną i 

mieszczańską posiłkowałem się metodą retrogresji polegającą na odtworzeniu własności w 

okresie średniowiecza na przykładzie źródeł późniejszych – nowożytnych, które wymieniały 

dobra ziemskie będące w posiadaniu kościoła, księcia lub miasta Bytomia od czasów 

średniowiecza. Tematyka własności ziemskiej określiła pierwszą ścieżkę badawczą dotyczącą 

własności rycerskiej, książęcej, kościelnej i mieszczańskiej w okresie średniowiecza, nie tylko 

na obszarze kasztelanii bytomskiej, ale również na terenie pogranicza śląsko – małopolskiego.  

Moje zainteresowania ziemią bytomską obejmują dzieje polityczne i granice kasztelanii 

znajdujących się na pograniczu śląsko-małopolskim. Efektem eksploracji źródłowej w tej 

tematyce była książka wydana przez Wyższą Szkołę Humanitas poświęcona dziejom 

kasztelanii bytomskiej jak i jej granicom terytorialnym. Nieco wcześniej, 2 marca 2005 roku 

zorganizowałem konferencję naukową dotyczącą osadnictwa średniowiecznego nad Przemszą 

i Brynicą w której uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Archeologii i 

Etnologii PAN w Krakowie, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz 

Muzeum Zagłębia w Będzinie. Podczas konferencji omówiono szereg istotnych zagadnień 

dotyczących początków osadnictwa na obszarach pogranicza śląsko-małopolskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów dzisiejszego Sosnowca i okolic. Druga część 

konferencji miała charakter typowo historyczny i dotyczyła aspektów związanych z dziejami 

polityczno-gospodarczymi tychże obszarów. Podczas obrad wygłosiłem referat na temat 

dziejów Milejowic (Milowic) w  średniowieczu. Owocem konferencji było wydanie 

opracowania zbiorowego pod redakcją moją i prof. dr hab. Jerzego  Sperki: Osadnictwo nad 

Przemszą i Brynicą w średniowieczu, Sosnowiec – Cieszyn 2005, ss.127. Publikacja 

zawierała znacznie poszerzone zagadnienia poruszane na sesji naukowej. W moim artykule 

poświęconym Milejowicom przedstawiłem pierwsze informacje źródłowe dotyczące tej 

miejscowości, następnie omówiłem przynależność polityczną i kościelną, a następnie 

właścicieli osady oraz charakter gospodarczy wsi. Osada ta do 1228 roku była w granicach 

Małopolski. Następne dokumenty z lat: 1259, 1268, 1301,1307, 1311, 1330, 1332, 1340 

lokalizują osadę w kasztelanii bytomskiej.  Dokonałem próby odtworzenia orientacyjnej 

wielkości Milejowic jak i znaczenia gospodarczego osady (m.in. folwarki, młyny, ilość 

karczm we wsi) na podstawie zachowanych źródeł historycznych. 

Kolejnym obszarem badawczym były kwestie związane z gospodarką nad Przemszą i 

Brynicą od pradziejów do początków XX wieku. Konferencja zorganizowana 20 maja 2009 

roku w murach Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej odbyła się pod moim 
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przewodnictwem, byłem także jej współorganizatorem. Udział w niej wzięli naukowcy z 

Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Muzeum Zagłębia w 

Będzinie, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i archeolog z 

Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Katowicach. Efektem konferencji było 

wydanie znacznie poszerzonej i uzupełnionej o nowe zagadnienia oraz artykuły książki pod 

moją współredakcją naukową (wspólnie z kol. dr hab. Dariuszem Rozmusem) pod tytułem: 

Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle badań 

interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Dąbrowa Górnicza – Olkusz – 

Sosnowiec 2009, ss. 280. Publikacja miała charakter interdyscyplinarny bowiem poruszono w 

niej zagadnienia archeologiczne (począwszy od pradziejów), historyczne jak i zamieszczono 

artykuły związane z naukami ścisłymi wykorzystującymi nowoczesne techniki analityczne w 

badaniach metaloznawczych, czego przykładem jest publikacja dr Aldony Garbacz – Klempki 

i Wojciecha Głowy z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie poświęconemu zabytkom 

wykonanych z ołowiu znalezionych podczas prac archeologicznych na krakowskim Rynku 

(A. Garbacz – Klempka, W. Głowa, Ołów na średniowiecznym Rynku krakowskim, ss.218 – 

237). W książce znalazł się także mój artykuł poświęcony górnictwu srebra i ołowiu w 

świetle Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Tematem artykułu była Bulla Gnieźnieńska z  1136 

roku, a konkretnie jej fragment, który bezpośrednio odnosi się do osady Zversov, położonej – 

jak udowadniałem w artykule - koło Bytomia (S. Witkowski, Górnictwo srebra i ołowiu w 

świetle Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Lokalizacja osady Zversov,ss.150-162).  

Następną pracą związaną z okresem średniowiecza była książka nt. dziejów 

kasztelanii bytomskiej w średniowieczu (S. Witkowski, Kasztelania bytomska w 

średniowieczu. Zarys problematyki. Początki kasztelanii, dzieje polityczne, granice, 

Sosnowiec 2009, ss.107).W książce poruszałem tematykę związaną z początkami 

bytomskiego grodu, kasztelanii oraz  granic terytorialnych tego obszaru. Kryterium na 

podstawie którego określiłem czas istnienia kasztelanii, było pojawienie się na dokumentach 

świadków – kasztelanów bytomskich. Inną ważną przesłanką, dowodzącą istnienia tej 

organizacji terytorialnej, było pojawianie się w źródłach terminu: „kasztelania bytomska”. 

Także położenie wielu miejscowości było określane przestrzennie w stosunku do Bytomia. 

Ten stan rzeczy dowodzi funkcjonowania kasztelanii i jej ściśle określonego terytorium. Bez 

wątpienia istnienie kasztelanii miało w późniejszym okresie znaczący wpływ  na 

ukształtowanie się regionu bytomskiego. Używając tego terminu należy w tym miejscu 
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zdefiniować określenie „region bytomski". Pod tym pojęciem rozumiem terytorium dawnej 

kasztelanii bytomskiej, o której dowiadujemy się z dokumentów wystawionych w początkach 

XIII wieku. Kasztelania ta istniała politycznie do połowy XIV stulecia. 

 Kolejnym wydawnictwem poruszającym kwestie związane z okresem średniowiecza 

na obszarze pogranicza śląska-małopolskiego jest książka napisana wspólnie z Dariuszem 

Rozmusem: Znaczenie gospodarcze górnictwa i hutnictwa metali kolorowych nad Przemszą i 

Brynicą dla rozwoju regionu w okresie wczesnego średniowiecza. W świetle źródeł 

historycznych i najnowszych odkryć geograficznych – zarys stanu badań, Warszawa 2013, 

ss.151. W publikacji zaprezentowaliśmy uwagi o charakterze geologicznym związane z 

lokalizacją złóż ołowiu, odniesiono się także do ram chronologicznych, terytorialnych regionu 

jak i również przedstawiłem najnowsze wyniki badań archeologicznych i historycznych z 

obszarów nad Przemszą i Brynicą.  

Terenom nad Przemszą i Brynicą poświęciłem jeszcze dwa artykuły. Pierwszy z nich 

omawia zagadnienia przynależności politycznej, jak i kościelnej ziem nad Przemszą i 

Brynicą. Istotne miejsce w moich rozważaniach zajęło przedstawienie roli gospodarczej tych 

terenów (S. Witkowski, Obszary nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, 

[w:]Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie, red. D. Rozmus, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2008, ss. 63-72). Kolejny artykuł dotyczył początków Zagórza, w 

którym wspólnie z D. Rozmusem podjąłem się analizy odkryć archeologicznych i pierwszych 

dokumentów dotyczących osady. W dalszej kolejności przedstawione zostały kwestie 

związane z pierwszymi właścicielami osady. Ramy chronologiczne rozważań obejmowały 

okres od XI wieku aż po koniec XIII stulecia (D. Rozmus, S.  Witkowski, Początki Zagórza, 

[w:] Z dziejów Zagórza, red. D, Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008, ss.15-22. 

 Literaturę i źródła odnoszące się do obszarów, które obecnie określamy jako Zagłębie 

Dąbrowskie zamieściłem wspólnie z dr Dariuszem Rozmusem w naukowym czasopiśmie 

„Biblioteca Nostra” nr 2(24), w którym omówione zostały najważniejsze źródła i publikacje 

naukowe odnoszące się do ww. regionu m.in. w okresie średniowiecza. 

Obecnie kontynuuję prace badawcze w zakresie aspektów związanych z własnością 

kościelną. Między innymi prowadzę badania nad własnością biskupstwa krakowskiego na 

terenie tzw. klucza sławkowskiego od średniowiecza aż po 1789 rok, kiedy to Sejm Wielki 

dokonał sekularyzacji dóbr biskupich. Zakres tematyczny tej istotnej ścieżki naukowej 

dotyczy początków klucza sławkowskiego, gospodarki klucza, danych demograficznych i 

majątkowych. Podjąłem się wydania materiałów źródłowych: inwentarzy klucza 
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sławkowskiego z lat 1645, 1668, 1746, 1760 oraz lustracji z 1789 roku. Owocem tych prac 

było ukazanie się książki: Inwentarze i Lustracje Klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku, 

red. S. Witkowski, J. Krajniewski, Dąbrowa Górnicza – Sławków 2013, ss.448. Te niezwykle 

cenne źródła znajdują się w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum 

Państwowym w Krakowie, Archiwum Państwowym w Radomiu, a kopie inwentarzy oraz 

lustracji znajdują się w archiwum Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 

Inwentarze i lustracja są napisane w języku polskim. Starałem się oddać wierność tekstu 

oryginalnego i dlatego nie ingerowałem w jego treść, nie uwspółcześniając pisowni. Uznałem 

bowiem, że wierne odtworzenie treści rękopisów nie tylko będzie wartościowym źródłem 

historycznym ale i ciekawym materiałem badawczym dla współczesnych językoznawców. 

Jak to było w zwyczaju w XVII i XVIII stuleciu staropolszczyzna przeplatana jest w 

inwentarzach łacińskimi terminami. W pierwszej części tego źródłowego wydawnictwa 

zamieszczono obszerny wstęp liczący 46 stron dotyczący dziejów Klucza Sławkowskiego 

oraz wielkości terenów będących własnością biskupstwa krakowskiego. Następnie omówiono 

treść poszczególnych inwentarzy i lustracji. Trzecią, najobszerniejszą, liczącą 351 stron, część 

stanowi publikacja materiału źródłowego zaopatrzonego w przypisy i komentarze. Bez 

wątpienia jest to podstawowe źródło do badań nad zagadnieniami gospodarczymi. Inwentarze 

wymieniają: urządzenia gospodarcze, ilość chłopów znajdujących się w poszczególnych 

osadach jak i majątek będący w ich posiadaniu, wielkość każdej osady, posiadłości i majątek 

sołtysów. Szczegółowo wymienione są także powinności jak czynsz i pańszczyzna, a także 

inne obowiązki względem biskupa krakowskiego. Podsumowaniem każdego z inwentarzy jest 

wykaz dochodów biskupa krakowskiego z każdej miejscowości wchodzącej w skład klucza. 

Zarówno inwentarze jak i lustracja z 1789 r. podają nam wiadomości dotyczące wielkości 

produkcji rolnej i powinności chłopów. Dostarczają nam również informacji 

demograficznych, szczegółowych danych o zamożności chłopów, a także ogólnej wiedzy o 

sytuacji ekonomicznej Klucza Sławkowskiego. Ostatnią część stanowią dodatki autorstwa 

Jarosława Krajniewskiego liczące 47 stron (jest jeszcze autorem uwag na temat systemu 

monetarnego  oraz miar i wag w Polsce w XVII – XVIII wieku znajdujące się na ss. 30 – 33). 

Znajdują się w nim wiadomości dotyczące historii miejscowości Klucza Sławkowskiego. 

Ukazała się także drukiem pod moją współredakcją naukową książka: Jaworzno 

interdyscyplinarnie. „Regionalizm w szkolnej edukacji”, t. 6, red. A. Rams, D. Rozmus, S. 

Witkowski, Jaworzno – Częstochowa 2013, ss.236. W niej znajduje się także mój obszerny 

artykuł poświęcony dziejom Klucza Sławkowskiego w świetle XVII i XVIII - wiecznych 
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inwentarzy (S. Witkowski, Dzieje Klucza sławkowskiego. Z uwzględnieniem inwentarzy 

Klucza sławkowskiego z XVII i XVIII stulecia,[w:] Jaworzno interdyscyplinarnie…, ss.73 – 

100). W artykule omówiono stan badań, następnie opisano treść XVII i XVIII wiecznych 

inwentarzy i lustracji, zagadnienia związane ze znaczeniem gospodarczym tego obszaru oraz 

przedstawiono dzieje klucza  od średniowiecza aż po jego likwidację.  

Efektami moich badań naukowych dotyczących problematyki uwarunkowań 

społeczno – gospodarczych były następujące publikacje: 

I. Książki: 

1. Witkowski S., Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu, Katowice 

2004, ss.116. 

2. Witkowski S., Kasztelania bytomska w średniowieczu. Zarys problematyki (Początki 

kasztelanii, dzieje polityczne, granice), Sosnowiec 2009,ss. 107. 

3. Rozmus D., Witkowski S., Znaczenie gospodarcze górnictwa i hutnictwa metali 

kolorowych nad Przemszą i Brynicą dla rozwoju regionu w okresie wczesnego 

średniowiecza. W świetle źródeł historycznych i najnowszych odkryć geograficznych – 

zarys stanu badań, Warszawa 2013, ss.151. 

II. Wydawnictwa źródłowe: 

1. Inwentarze i Lustracje Klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku, red. S. Witkowski, J. 

Krajniewski, Dąbrowa Górnicza – Sławków 2013, ss.448. 

III. Artykuły: 

1. Witkowski S., Dzieje Milejowic (Milowic) w średniowieczu, Osadnictwo nad Przemszą i 

Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, Sosnowiec – Cieszyn 2005, ss.120 

– 127. 

2. Witkowski S., Obszary nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu,[w:] Regionalizm w 

szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie, Sosnowiec 2008, ss.63-72. 

3. Rozmus D., Witkowski S., Początki Zagórza, [w:] Z dziejów Zagórza, red. D. Rozmus, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2008, ss.15-22. 

4. Witkowski S., Górnictwo srebra i ołowiu w świetle Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. 

Lokalizacja osady Zversov,[w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do 

początków XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. 

Witkowski,  Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Sosnowiec 2009, ss.150 – 162. 
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5. Witkowski S., Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego, „Biblioteka 

Nostra” nr 2(24), Katowice 2011, ss.185 – 192. 

IV. Opracowania zbiorowe pod redakcją naukową: 

 

1. Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, 

Sosnowiec – Cieszyn 2005,ss.127. 

2. Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle 

badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski,  Dabrowa Górnicza – Olkusz 

– Sosnowiec 2009,ss.280. 

3. Jaworzno interdyscyplinarnie. „Regionalizm w szkolnej edukacji”, t. 6, red. A. Rams, D. 

Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno – Częstochowa 2013, ss.236. 

 Badania związane z aspektami społeczno – gospodarczymi przyniosły następujące 

efekty: 

1. Opisano przebieg granic kasztelanii bytomskiej i jej zmiany na przestrzeni 

średniowiecza. 

2. Odtworzono własność ziemską na obszarze kasztelanii bytomskiej oraz dokonano 

analizy przemian własnościowych na przestrzeni XII – XIII i XIV stulecia w 

kasztelanii. 

3. Odtworzono na podstawie źródeł historycznych wielkość osad i ich 

charakterystykę gospodarczą (jak m.in. ilość łanów ornych, pastwisk, łany 

sołtysie). 

4. Omówiono zmienność granic politycznych obszarów nad Przemszą i Brynicą w 

okresie średniowiecza. 

5. Wykazano duże znaczenie gospodarcze obszarów nad Przemszą i Brynicą – jak 

istnienie górnictwa srebra i ołowiu oraz hut już w okresie wczesnego 

średniowiecza w poszczególnych miejscowościach na pograniczu śląsko – 

małopolskim. 

6. Na podstawie szczegółowej analizy źródłowej i archeologicznej wykazano, że 

osada Zversov była położona pod Bytomiem.  

7. Opisano procesy osadnicze i znaczenie gospodarcze miejscowości położonych nad 

Przemszą i Brynicą.  
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8. Omówiono znaczenie gospodarcze Kościoła na obszarach nad Przemszą i Brynicą 

na przykładzie Klucza Sławkowskiego od średniowiecza aż po drugą połowę 

XVIII stulecia. 

9. Opisano szczegółowo znaczenie gospodarcze miejscowości Klucza 

Sławkowskiego na przykładzie wydanych inwentarzy i lustracji z XVII i XVIII 

stulecia. 

Działalność naukowa związana z aspektami etnicznymi ze szczególnym uwzględnieniem 

dziejów i kultury Żydów 

 

  Tej problematyce poświęciłem  3 książki, 2 opracowania zbiorowe pod redakcją 

naukową oraz 9 artykułów. 

Zagadnienie badań nad dziejami i kulturą Żydów polskich zajmuje istotne miejsce w 

mojej działalności naukowej. Już 8 marca 2006 roku w murach Muzeum Miejskiego w 

Sosnowcu byłem organizatorem konferencji naukowej, której tematem byli Żydzi w Zagłębiu 

Dąbrowskim. Udział w niej wzięli naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, historycy sportu z AWF Katowice, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w 

Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie. Pokłosiem konferencji było wydanie 

książki pod moją współredakcją naukową: Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Artykuły w niej zawarte były znacznie poszerzone i uzupełnione o zagadnienia, które nie były 

poruszane na konferencji. Omówiono motywy artystyczne na żydowskich cmentarzach 

Zagłębia Dąbrowskiego, kulturę fizyczną i organizacje żydowskie działające w okresie zaboru 

rosyjskiego, okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Nie pominięto także życia 

kulturalnego społeczności żydowskiej w Polsce międzywojennej i tragicznych wydarzeń 

Zagłady w czasie okupacji hitlerowskiej. W publikacji znalazły się moje dwa artykuły. 

Pierwszy poświęcony był osadnictwu żydowskiemu na Śląsku do końca XVI wieku. W 

artykule odpowiedziałem na szereg pytań związanych z pochodzeniem osadników 

żydowskich osiedlających się na Śląsku, obszarach na których się osiedlali, stosunku książąt  

śląskich, władców Czech i ludności chrześcijańskiej wobec Żydów. Poddałem także analizie 

znaczenie osadnictwa żydowskiego dla rozwoju gospodarczego tych ziem. W kolejnym 

artykule omówiłem początki osadnictwa żydowskiego nad Przemszą i Brynicą, w którym 

poruszyłem kwestie początków osadnictwa na omawianym terenie, stosunku chrześcijańskiej 

ludności wobec osadników, orientacyjnej liczebności, miejsc osiedlenia się oraz wkładu  

gospodarczego w życie regionu. 
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W 2007 roku byłem autorem książki, Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu. Z 

uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego. Opierając się na materiale źródłowym (m.in. 

na źródłach hebrajskich) przedstawiłem pierwsze przekazy źródłowe dotyczące ludności 

wyznania mojżeszowego, kierunków skąd ta ludność napływała na ziemie polskie, czym się 

zajmowała. Poruszyłem także stosunek władców i ludności chrześcijańskiej do Żydów, w tym 

kwestie związane z relacjami Kościoła z wyznawcami judaizmu. Poczesne miejsce w książce 

zajęła tematyka związana z osadnictwem żydowskim na Śląsku ( w tym na Górnym Śląsku) 

oraz nad Przemszą i Brynicą (obecnie teren Zagłębia Dąbrowskiego). W pracy starałem się 

także wykazać znaczenie gospodarcze ludności pochodzenia żydowskiego (w tym na terenie 

Śląska i ziem nad Przemszą i Brynicą). 

W 2008 roku ukazała się książka pod moją współredakcją naukową: Regionalizm w 

szkolnej edukacji. Pogranicze Śląsko-Małopolskie. W książce ukazały się artykuły, 

poświęcone m.in. tematyce żydowskiej. W pierwszym przedstawiłem komunikat dotyczący 

kontaktów gospodarczych Żydów będzińskich z Bytomiem w XVII wieku, który oparłem na 

XVII wiecznych dokumentach miasta Bytomia znajdujących się w Archiwum Państwowym 

w Katowicach. Kolejny artykuł poświęcony został walorom edukacyjnym dziejów i kultury 

Żydów polskich, w szczególności na przykładzie sztuki sepulkralnej kirkutów z obszarów 

Zagłębia Dąbrowskiego. Problematykę tę przedstawiłem jeszcze w artykule, który ukazał się 

w opracowaniu zbiorowym poświęconym dziejom sosnowieckiej oświaty (Witkowski S., 

Rozmus D., Walory edukacyjne cmentarzy żydowskich na obszarze Zagłębia 

Dąbrowskiego,[w:] Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. Witkowski, 

Sosnowiec 2012). 

W 2010 roku wspólnie z zespołem inwentaryzacyjnym w składzie: dr Sławomir 

Witkowski, dr Dariusz Rozmus, dr hab. Leszek Hońdo podjęliśmy się inwentaryzacji 

cmentarza żydowskiego w Jaworznie. Pokłosiem prac było wydanie w 2012 roku książki 

źródłowej Cmentarz żydowski w Jaworznie. W publikacji omówiona została historia gminy 

żydowskiej w Jaworznie i Szczakowej, dzieje kirkutu oraz zamieszczono wszystkie 

tłumaczenia macew znajdujących się na cmentarzu (tłumaczenia 362 inskrypcji hebrajskich), 

opublikowano zdjęcia każdego nagrobka z dokładnym jego opisem (kształt, wymiary, 

charakterystyka zjawisk artystycznych na nich się znajdujących) oraz wykonano plan 

cmentarza. Dodatkowo materiały i wyniki prac inwentaryzacyjnych pozostawiono w 

maszynopisie w Archiwum Muzeum Miejskiego w Jaworznie.  
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16 listopada 2010 roku w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyła się 

wielopanelowa konferencja naukowa poświęcona dziejom Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Udział w niej wzięli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie, AWF w Katowicach, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, IPN Oddział 

w Katowicach, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Zagłębia 

w Będzinie. Na konferencji przedstawiłem dzieje Żydów w Bytomiu aż do połowy XVIII 

stulecia.  

Kontynuacją badań nad dziejami Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku 

było wydanie książki pod moją współredakcją naukową: Żydzi na Górnym Śląsku i w 

Zagłębiu Dąbrowskim. W publikacji znalazł się mój artykuł, poświęcony dziejom Żydów w 

Bytomiu. Przedmiotem moich rozważań były dzieje społeczności żydowskiej w Bytomiu do 

połowy XVIII wieku. W pierwszej kolejności przedstawiono dzieje Bytomia do końca rządów 

Habsburgów, następnie omówiono stan badań i historię społeczności żydowskiej nie tylko w 

mieście ale i na obszarze Państwa Bytomskiego oraz relacje z chrześcijanami na omawianym 

terytorium (S. Witkowski, Dzieje Żydów w Wolnym Państwie Bytomskim do połowy XVIII 

wieku,[w:]Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia 

konserwatorskie). 5 artykułów poświęciłem także kwestiom dotyczących zagadnień 

konserwatorskich, historii kirkutów z obszaru Zagłębia Dąbrowskiego oraz cmentarzowi w 

Jaworznie (Witkowski S., Rozmus D., Historia Cmentarza Żydowskiego w Jaworznie przy al. 

Piłsudskiego, „Zeszyty historyczne miasta Jaworzna”, zeszyt nr 13, 04. 2012; Witkowski S., 

Rozmus D., Hońdo L., Zagadnienie cmentarza żydowskiego w Jaworznie. Problematyka 

inwentaryzacyjno – konserwatorska, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie. Regionalizm w 

szkolnej edukacji, red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno - Częstochowa 2013; 

Witkowski S., Recenzja książki Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy pod redakcją 

Bolesława Ciepieli, Będzin 2004, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-

małopolskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008; Witkowski S., Rozmus D., 

Cmentarze żydowskie. Zagadnienia konserwatorskie, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji: 

wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec – 

Dąbrowa Górnicza- Będzin 2009; Witkowski S., Rozmus D., Cmentarz żydowski w Sosnowcu 

przy ulicy Gospodarczej, [w:] Kompleks cmentarzy w Sosnowcu przy ulicy Smutnej, oprac. 

zbiorowe, Sosnowiec 2009). 

Dzięki przyznaniu mi stypendium prezydenta miasta Sosnowiec w 2013 roku podjąłem 

się badań na temat Dziejów Żydów w Sosnowcu – Modrzejowie, których wynikiem było 
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opublikowanie książki. Przedstawiłem w niej dzieje cmentarza żydowskiego w Modrzejowie, 

łącznie z wykazem spoczywających tam osób i datą ich śmierci. W drugim rozdziale 

omówione zostały początki osadnictwa w Modrzejowie, dzieje gminy aż do tragicznych 

wydarzeń z okresu Zagłady. Podane zostały także dane dotyczące żydowskich 

przedsiębiorstw i dochodów gminy aż do wybuchu II wojny światowej. 

Kolejne stypendium prezydenta miasta Sosnowca z 2014 roku pozwoliło mi zająć się 

dziejami gminy żydowskiej w Sosnowcu. Owocem prac było wydanie książki: Dzieje Żydów 

w Sosnowcu. Historia cmentarzy żydowskich i gminy.  W pracy tej omówiłem dzieje dwóch 

kirkutów należących do gminy w Sosnowcu. W kolejnym rozdziale przedstawiłem początki 

osadnictwa żydowskiego w mieście i powstanie gminy, życie kulturalne i gospodarcze 

Żydów. Nie pominięto również organizacji sportowych działających jeszcze przed wybuchem 

I wojny światowej. W aneksach książki podałem wykaz na podstawie materiału źródłowego 

wszystkich firm żydowskich funkcjonujących w mieście, a także przedstawicieli wolnych 

zawodów. Opublikowano także listę żydowskich uczniów uczących się w Szkole Handlowej 

Tomasza Płockiego zlokalizowanej w Sosnowcu istniejącej w latach 20-tych XX wieku. Nie 

pominięto także tragicznego okresu II wojny światowej i czasów działalności gminy po 

zakończeniu wojny w okresie PRL. Zagadnienia poruszane w ww. publikacjach 

poświęconych historii i kulturze Żydów wskazują na znaczący udział w rozwój kulturalny 

regionu nie tylko w aspekcie wkładu gospodarczego tej społeczności ale i takich sferach jak 

edukacja i kultura (żydowskie gazety, organizacje polityczne i społeczno-kulturalne, sztuka 

sepulkralna, kluby sportowe itp.).  Moje prace badawcze związane z dziejami i kulturą Żydów 

na ziemiach polskich pozwoliły mi być przyjętym w styczniu 2010 roku w poczet członków 

Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich w Krakowie. 

Problematyce tej poświęciłem następujące publikacje: 

I. Książki: 

1. Witkowski S., Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu. Z uwzględnieniem Śląska i 

Pomorza Gdańskiego, Olkusz 2007. 

2. Witkowski S., Dzieje Żydów w Sosnowcu - Modrzejowie, Sosnowiec – Dąbrowa 

Górnicza 2014, ss. 96. 
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3. Witkowski S., Dzieje Żydów w Sosnowcu. Historia cmentarzy żydowskich i gminy, 

Sosnowiec 2015,ss.136. 

II. Opracowania zbiorowe pod redakcją naukową: 

1. Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 

2006, ss.186. 

2. Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia 

konserwatorskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Kraków 2011,ss.250. 

III. Wydawnictwa źródłowe: 

1. Witkowski S., (wspólnie z D. Rozmusem i L. Hońdo), Cmentarz żydowski w 

Jaworznie. Opracowanie źródłowe, Kraków 2012,ss.279. 

IV. Artykuły: 

      1. Witkowski S., Kontakty gospodarcze Żydów będzińskich z Bytomiem w XVII wieku, 

[w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie, red. D. Rozmus, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2008, ss.79 – 81. 

     2. Witkowski S., Jak i czego nauczać o dziejach Żydów na lekcjach historii, języka 

polskiego i wiedzy o kulturze, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-

małopolskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008,ss.47 – 55. 

     3. Witkowski S., Dzieje Żydów w Wolnym Państwie Bytomskim do połowy XVIII wieku, 

[w:]Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia 

konserwatorskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Kraków 2011, ss. 9-19. 

   4. Witkowski S., (wspólnie z dr Dariuszem Rozmusem), Historia Cmentarza Żydowskiego 

w Jaworznie przy al. Piłsudskiego, „Zeszyty historyczne miasta Jaworzna”, zeszyt nr 13, 04. 

2012. 

   5. Witkowski. S., (wspólnie z dr Dariuszem Rozmusem), Walory edukacyjne cmentarzy 

żydowskich na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego,[w:] Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. 

M. Rudy, S. Witkowski, Sosnowiec 2012, ss.133 - 140. 

   6. Witkowski S., (wspólnie z D. Rozmusem, L. Hońdo), Zagadnienie cmentarza 

żydowskiego w Jaworznie. Problematyka inwentaryzacyjno – konserwatorska, [w:] Jaworzno 

interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, red. A. Rams, D. Rozmus, S. 

Witkowski, Jaworzno – Częstochowa 2013, ss.153 – 158. 
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   7. Witkowski S., Recenzja książki Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy pod redakcją 

Bolesława Ciepieli, Będzin 2004, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-

małopolskie, Sosnowiec 2008, red. D. Rozmus, S. Witkowski, ss.125-127. 

   8. Witkowski S., (współautorstwo: D. Rozmus), Cmentarze żydowskie. Zagadnienia 

konserwatorskie, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji: wielokulturowość Zagłębia 

Dąbrowskiego, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza- Będzin 

2009,ss.132 – 142. 

   9. Witkowski S., (współautorstwo: D. Rozmus), Cmentarz żydowski w Sosnowcu przy ulicy 

Gospodarczej, [w:] Kompleks cmentarzy w Sosnowcu przy ulicy Smutnej, oprac. zbiorowe, 

Sosnowiec 2009, ss.97-111. 

 Badania związane z aspektami etnicznymi ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i 

kultury Żydów przyniosły następujące wyniki naukowe: 

1. Początki osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich ze szczególnym 

uwzględnieniem Śląska i obszarów nad Przemszą i Brynicą.  

2. Analiza źródeł hebrajskich i dokumentów do wczesnośredniowiecznego osadnictwa 

żydowskiego. 

3. Wydanie materiałów źródłowych związanych z tłumaczeniami inskrypcji nagrobnych 

na cmentarzu żydowskim w Jaworznie i fragmentów inskrypcji w Sosnowcu – 

Modrzejowie. 

4. Wykonanie planu cmentarza żydowskiego w Jaworznie. 

5. Opisanie historii Żydów w Bytomiu, Jaworznie, Sosnowcu. 

6. Charakterystyka znaczenia społeczno-gospodarczego Żydów w Jaworznie, Sosnowcu 

Bytomiu i innych regionów Polski. 

7. Charakterystyka relacji chrześcijańsko żydowskich na przestrzeni dziejów. 

8. Omówienie działalności żydowskich organizacji społeczno – kulturalnych. 

9. Wykaz uczniów pochodzenia żydowskiego w szkole handlowej Tomasza Płockiego 

na podstawie zachowanej dokumentacji szkoły w Archiwum Oświatowym w 

Sosnowcu. 

10. Analiza zagadnień konserwatorskich cmentarzy żydowskich z obszarów Zagłębia 

Dąbrowskiego. 
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Badania nad aspektami wielokulturowości obszarów nad Przemszą i Brynicą w 

wymiarze dziejów kultury fizycznej 

 

Kolejnym zagadnieniem badawczym, którego się podjąłem była historia kultury fizycznej 

na Górnym Śląsku i na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Problematykę tą należy uznać jako 

aspekt wielokulturowy. Związane jest to z faktem, iż różne formy kultury fizycznej, przede 

wszystkim sportu – w tym piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki, narciarstwa, 

lekkoatletyki, ping – ponga, miały swoje uwarunkowania etniczne. Istniały obok polskich -

kluby żydowskie, które powstały jeszcze przed pierwszą wojną światową. Przykładem jest: 

Żydowskie Towarzystwo – Gimnastyczno – Sportowe „Hakoach” w Będzinie i Towarzystwo 

Gry w Piłkę Nożną „Makabi” w Sosnowcu. „ Hakoach” działał poprzez rozwijające się 

sekcje: futbolową, kolarską i turystyczną. Członkami wielu towarzystw sportowych  byli 

przedstawiciele różnych nacji zamieszkujących te obszary. Tematyce tej poświęciłem 2 

opracowania zbiorowe pod redakcją naukową oraz 3 artykuły.  

W czasie badań nad  tą problematyką podjąłem się współpracy ze śp. prof. zw. dr hab. 

Mirosławem Ponczkiem. Wspólnie z nim zorganizowałem konferencję naukową w 2009 

roku: Z dziejów Kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych. 

Konferencja miała charakter ogólnopolski. Wzięli w niej udział naukowcy z Uniwersytetu 

Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu 

Łódzkiego, Akademii im. Jana Długosza w Krakowie, AWF w Warszawie, Katowicach i 

Poznaniu. Kontynuacją badań było powołanie Rady Naukowej, której zostałem 

wiceprzewodniczącym, a której zadaniem było przygotowanie obszernej monografii 

poświęconej dziejom Kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. 

Efektem prac Rady Naukowej było powstanie książki pod moją współredakcją naukową: Z 

dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. M. Ponczek, 

S. Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec – Katowice – Dąbrowa Górnicza 2010, ss. 448. W 

publikacji omówiono nie tylko dzieje poszczególnych dyscyplin sportowych  (zespołowych i 

indywidualnych) ale również historię żydowskich, niemieckich i polskich organizacji 

sportowych w czasie zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym. Zwrócono również uwagę 

na stosunek władz wobec rozwoju sportu na przestrzeni lat począwszy od okresu zaborów. W 

książce ukazał się także mój artykuł nt. gier i rozrywek szlachty mieszczan i chłopów w 

Wolnym Państwie Bytomskim (S. Witkowski, Gry i rozrywki szlachty, mieszczan i chłopów w 

Wolnym Państwie Bytomskim w XVII wieku (w świetle Akt Miasta Bytomia w Archiwum 
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Państwowym w Katowicach),[w:] Z dziejów kultury fizycznej…,ss.228 – 234). W artykule w 

pierwszej kolejności przedstawiłem krótki zarys dziejów ziemi bytomskiej oraz informacje 

źródłowe o rozrywkach i zawodach sportowych organizowanych w interesującym nas 

regionie, znajdujące się w katowickim archiwum. Rozdział ten sygnalizuje badania nad 

genezą sportów tradycyjnych, które są prawie kompletnie zaniedbane w Polsce. W książce 

znalazły się opracowania niezwykle szerokiego spektrum kultury fizycznej z Sosnowca, 

Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.  

Kontynuacją współpracy z ośrodkami zajmującymi się historią kultury fizycznej była 

organizacja 21 września 2012 roku ogólnopolskiej konferencji poświęconej dziejom kultury 

fizycznej w Sosnowcu. Udział w niej wzięli naukowcy z wiodących ośrodków AWF na 

terenie kraju. Po konferencji zawiązano Radę Naukową, której zostałem 

wiceprzewodniczącym. Jej zadaniem było przygotowanie monografii poświęconej dziejom 

kultury fizycznej w Sosnowcu. Efektem pracy rady było wydanie książki pod moją 

współredakcją naukową: Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu, red. M. Ponczek, S. 

Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec – Katowice 2012. Książka omawia nie tylko historię 

powstania i rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w mieście ale i działalność 

stowarzyszeń sportowych. Poddano analizie stosunek władz do rozwoju kultury fizycznej od 

czasów zaboru rosyjskiego, okresu międzywojennego, stalinizmu po niemal współczesność. 

W tym zbiorowym opracowaniu jeden z moich artykułów dotyczył literatury opisującej dzieje 

kultury fizycznej w Sosnowcu (S. Witkowski, Uwagi o literaturze do dziejów kultury 

fizycznej w Sosnowcu (z uwypukleniem piśmiennictwa na progu XXI stulecia), [w:] Z dziejów 

kultury fizycznej w Sosnowcu, red. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec – 

Katowice 2012, ss.9-13).  W publikacji tej zwróciłem uwagę na literaturę przedmiotu 

omawiającą dzieje sportu żydowskiego i innych nacji zamieszkującą przed pierwszą wojną 

światową obszary nad Przemszą i Brynicą. 

Reasumując, współpraca z krajowymi ośrodkami badającymi dzieje kultury fizycznej 

przyniosła 2 książki pod redakcją naukową, 3 artykuły oraz 2 ogólnopolskie konferencje: 

 

I. Książki pod redakcją naukową: 

 

1.  Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. M. 

Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec – Katowice – Dąbrowa Górnicza 2010, ss.448. 
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2. Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu, red. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, 

Sosnowiec – Katowice 2012, ss.212. 

II. Artykuły: 

 

1. Witkowski S., Gry i rozrywki szlachty, mieszczan i chłopów w Wolnym Państwie 

Bytomskim w XVII wieku w świetle Akt Miasta Bytomia w Archiwum Państwowym w 

Katowicach, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach 

ościennych, red. A. Fryc, M. Ponczek, S. Witkowski, Katowice – Sosnowiec 2010 

2. Witkowski S., Uwagi o literaturze do dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu (z 

uwypukleniem piśmiennictwa na progu XXI stulecia, [w:] Z dziejów kultury fizycznej…,ss.9-

13. 

3. Witkowski S., Kultura fizyczna w sosnowieckich szkołach fryzjerskich i odzieżowych w 

latach 1945 – 1948, [w:] Z dziejów kultury…, ss.119 – 123. 

 Badania związane z aspektami wielokulturowości obszarów nad Przemszą i Brynicą w 

wymiarze dziejów kultury fizycznej przyniosły następujące wyniki naukowe: 

 

1. Opisanie sportów i gier tradycyjnych na obszarze Wolnego Państwa Bytomskiego w 

XVII i XVIII stuleciu.  

2. Opisanie dziejów kultury fizycznej w szkołach zawodowych. 

3. Omówienie żydowskiej kultury fizycznej od okresu zaboru rosyjskiego. 

4. Omówienie dziejów poszczególnych dyscyplin sportowych – (m.in. kluby żydowskie i 

polskie, wybitni sportowcy  działacze pochodzenia polskiego, żydowskiego, 

niemieckiego, działających na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego). 

5. Różne formy kultury fizycznej miały swoje uwarunkowania etniczne poprzez 

tworzenie sportowych organizacji: polskich i żydowskich oraz wieloetnicznych ( w 

których członkami byli przedstawiciele społeczności żydowskiej, polskiej, niemieckiej 

i rosyjskiej). 

 

 

 Reasumując, efektem moich badań (dotyczących społeczno - gospodarczych i 

etnicznych uwarunkowań kształtowania się dziedzictwa wielokulturowości pogranicza śląsko 

- małopolskiego od średniowiecza do początków XX wieku) jest: 
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1. Zdefiniowanie obszaru pogranicza śląsko – małopolskiego oraz wykazanie ważności 

tego terenu w zakresie badań nad zagadnieniami społeczno – gospodarczymi i ich 

wpływu na kształtowanie się dziedzictwa wielokulturowości od średniowiecza do 

początków XX stulecia. 

2. Wskazanie na „płynność” granic na styku Śląska i Małopolski, czego przykładem są 

zmiany przynależności politycznej niektórych obszarów, (np. okręg siewierski, ziemia 

bytomska należąca do Małopolski do 1179 roku, a po tej dacie do księstwa opolsko - 

raciborskiego). 

3. Wykazanie dużego znaczenia gospodarczego ziem nad Przemszą i Brynicą począwszy 

od wczesnego średniowiecza, czego efektem był stopniowy napływ ludności 

żydowskiej(od średniowiecza), a w dobie zaborów – ludności rosyjskiej i niemieckiej. 

4. Wykazanie społeczno - gospodarczych i etnicznych uwarunkowań kształtowania się 

dziedzictwa wielokulturowości pogranicza śląsko - małopolskiego od średniowiecza 

do początków XX wieku. 

5. Opisanie dziejów Żydów i ich wpływu na rozwój gospodarczy i kulturalny ziem nad 

Przemszą i Brynicą. 

6. Charakterystyka stosunków własnościowych na pograniczu śląsko – małopolskim w 

okresie średniowiecza na przykładzie kasztelanii bytomskiej. 

7. Edycję materiałów źródłowych związanych z Kluczem Sławkowskim pochodzących z 

XVII i XVIII wieku (inwentarze i lustracja). 

8. Poszerzenie dostępności źródeł nt. Klucza Sławkowskiego poprzez wydanie drukiem 

inwentarzy i lustracji z XVII i XVIII stulecia. 

9. Wykazanie znaczenia gospodarczego biskupstwa krakowskiego na przykładzie dóbr 

położonych w Kluczu Sławkowskim. 

 

 

Badania naukowe poświęcone problematyce historii oświaty  

Poza właściwym tematem badawczym podejmowałem też różne inne wątki związane z 

historią regionu. Były to m.in. zagadnienia związane z historią oświaty w moim rodzinnym 

mieście – Sosnowcu. Tematyka ta jest również istotnie związana z kształtowaniem i 

rozwojem  kultury w regionie. Wynikiem badań naukowych było opublikowanie 1 książki, 1 

opracowania zbiorowego pod redakcją naukową oraz 3 artykułów. 
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Książka i opracowanie pod redakcją naukową zostały zrecenzowane przez dr hab. prof. 

UŚ. Zygmunta Woźniczkę. W książce poświęconej dziejom oświaty w Sosnowcu pod moją 

współredakcją naukową opublikowałem 3 artykuły. Pierwszy został poświęcony dziejom 

szkół fryzjerskich i odzieżowych w Sosnowcu po II wojnie ( S. Witkowski, Dzieje szkół 

krawieckich, fryzjerskich i odzieżowych w Sosnowcu po II wojnie światowej,[w:] Z dziejów 

sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. Witkowski, Sosnowiec 2012, ss.81 – 100). Został on 

oparty na kwerendzie nieznanych wcześniej materiałów źródłowych znajdujących się w 

sosnowieckim Archiwum Oświatowym i Archiwum Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Sosnowcu. W artykule znajdują się nie tylko informacje o szkolnictwie 

zawodowym po drugiej w wojnie światowej ale omawiane są początki szkolnictwa 

zawodowego ( w tym krawieckie i fryzjerskie) w okresie zaboru rosyjskiego. Kolejny artykuł 

napisany został wspólnie z dr Dariuszem Rozmusem i omawiał walory edukacyjne cmentarzy 

żydowskich na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego (S. Witkowski, D. Rozmus, Walory 

edukacyjne cmentarzy żydowskich na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] Z 

dziejów…,ss.133-140). Ostatnią publikacją w tym zbiorowym opracowaniu była napisana 

wspólnie z D. Rozmusem recenzja artykułu A. Glimos – Nadgórskiej ( D. Rozmus, S. 

Witkowski, Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego. Recenzja artykułu Anny 

Glimos – Nadgórskiej w „ Wiadomościach Historycznych” nr 2, marzec – kwiecień 2011,[w:] 

Z dziejów sosnowieckiej…, ss.141 – 146). 

W 2011 roku opublikowałem książkę w której opisałem historię szkolnictwa zawodowego 

w Sosnowcu – szkół krawieckich, odzieżowych i fryzjerskich, począwszy od czasów zaboru 

rosyjskiego. Oparłem się na źródłach archiwalnych znajdujących się w Archiwum 

Oświatowym w Sosnowcu i archiwum szkolnego Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji 

Ubioru. Znajdowała się tam dokumentacja wszystkich szkół fryzjerskich, odzieżowych i 

krawieckich, które istniały w mieście, a później zostały zlikwidowane lub przeszły 

restrukturyzację w postaci zmiany lokalizacji i nazwy placówki. Książka była oparta 

wyłącznie na materiale archiwalnym bowiem jak do tej pory nikt z badaczy zajmujących się 

dziejami oświaty nie zajmował się tą tematyką. Jest to więc zagadnienie nowatorskie,  

pokrywające się z moją ścieżką naukową, które w ogólnym charakterze związane jest z 

mozaiką społeczno – kulturalną regionu, kształtującą się i ulegającą ewolucji począwszy od 

okresu wczesnego średniowiecza.  

Owocem badań nad tą problematyką było  wydanie następujących publikacji: 

I. Książki: 
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1. Witkowski S., Dzieje Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru 1945 – 2011, 

Sosnowiec 2011. 

 

II. Opracowania zbiorowe pod redakcją naukową: 

 

1.  Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. Witkowski, Sosnowiec 2012,  ss. 146. 

 

III.  Artykuły: 

 

1. Witkowski S., Dzieje szkół krawieckich, fryzjerskich i odzieżowych w Sosnowcu po II 

wojnie światowej,[w:] Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. Witkowski, 

Sosnowiec 2012, ss.81 – 100. 

2. Witkowski S., Rozmus D., Walory edukacyjne cmentarzy żydowskich na obszarze 

Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2012, ss.133 – 140. 

3. Rozmus D., Witkowski S., Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego. 

Recenzja artykułu Anny Glimos – Nadgórskiej w „ Wiadomościach Historycznych” nr 2, 

marzec – kwiecień 2011,[w:] Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2012, ss.141 – 146. 

Badania związane problematyką historii oświaty przyniosły wyniki naukowe takie jak: 

1.Odtworzenie dziejów szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu na przykładzie szkół 

krawieckich, fryzjerskich i odzieżowych od okresu zaboru rosyjskiego do okresu PRL. 

2.Przedstawienie walorów edukacyjnych cmentarzy żydowskich na podstawie których można 

uczyć: zasad tolerancji, wielokulturowych dziejów obszarów nad Przemszą i Brynicą, sztuki 

sepulkralnej i znaczenia symboliki znajdującej się na nagrobkach. 

 

Główne osiągnięcia naukowe w zakresie przeprowadzonych badań: 

1. Odtworzono przebieg granic kasztelanii bytomskiej oraz ich zmian na przestrzeni 

średniowiecza. Po raz pierwszy przedstawiono pełny zakres własności ziemskiej i 

znaczenie gospodarcze kasztelanii.   

2. Opisano i wykazano na nowo zmienność granic politycznych obszarów nad Przemszą i 

Brynicą w okresie średniowiecza. 
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3. Ustalono i uzasadniono dużą rangę gospodarczą obszarów nad Przemszą i Brynicą w 

okresie wczesnego średniowiecza. 

4. Na podstawie szczegółowej analizy źródłowej i archeologicznej pokazano i udowodniono 

nowe, właściwe miejsce położenia osady Zversov - pod Bytomiem.  

5. Przeprowadzono szczegółową edycję źródeł dotyczących sprawozdań i lustracji Klucza 

sławkowskiego otwierającą nowe perspektywy badań nad zagadnieniami 

demograficznymi, społeczno-gospodarczymi pogranicza śląsko – małopolskiego oraz  

roli gospodarczej biskupstwa krakowskiego w okresie nowożytnym. 

6. Odtworzono i szczegółowo opisano historię Żydów w Modrzejowie i Sosnowcu. 

7. Uzupełniono dzieje Żydów w Bytomiu w okresie od późnego średniowiecza do połowy 

XVIII stulecia. 

8. Szczegółowo opracowano materiały źródłowe dotyczące inskrypcji nagrobnych na 

cmentarzu żydowskim w Jaworznie oraz fragmentów inskrypcji w Sosnowcu – 

Modrzejowie. Edycja tych materiałów umożliwia dalsze badania genealogiczne i 

historyczne nad społecznością żydowską z pogranicza śląsko-małopolskiego. 

9. Wykazano z innej perspektywy i udowodniono znaczącą rolę gospodarczą ziem nad 

Przemszą i Brynicą począwszy od wczesnego średniowiecza aż do końca XIX wieku.   

10. Odtworzono i opisano - na przykładzie cmentarzy żydowskich Zagłębia Dąbrowskiego, 

stan kultury materialnej Żydów pogranicza śląsko – małopolskiego.  

11. Dostrzeżono, zbadano i opisano genezę sportów tradycyjnych na obszarze Wolnego 

Państwa Bytomskiego, kształtujących się  w okresie nowożytnym pod integralnym 

wpływem kultur polskiej, czeskiej i niemieckiej. 

 

Za szczególnie ważne w aspekcie osiągnięć naukowych uważam niżej wymienione 

prace: 

 

Książki: 

1.Witkowski S., Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu, Katowice 2004. 

2.Witkowski S., Kasztelania bytomska w średniowieczu. Zarys problematyki (Początki 

kasztelanii, dzieje polityczne, granice), Sosnowiec 2009. 

3. Rozmus D., Witkowski S., Znaczenie gospodarcze górnictwa i hutnictwa metali 

kolorowych nad Przemszą i Brynicą dla rozwoju regionu w okresie wczesnego średniowiecza. 
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W świetle źródeł historycznych i najnowszych odkryć geograficznych – zarys stanu badań, 

Warszawa 2013. 

4. Witkowski S., Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu. Z uwzględnieniem Śląska i 

Pomorza Gdańskiego, Olkusz 2007. 

5. Witkowski S., Dzieje Żydów w Sosnowcu - Modrzejowie, Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza 

2014. 

6. Witkowski S., Dzieje Żydów w Sosnowcu. Historia cmentarzy żydowskich i gminy, 

Sosnowiec 2015. 

 

Wydawnictwa źródłowe: 

1.Inwentarze i Lustracje Klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku, red. S. Witkowski, J. 

Krajniewski, Dąbrowa Górnicza – Sławków 2013. 

2.Hońdo L., Rozmus D., Witkowski S., Cmentarz żydowski w Jaworznie. Opracowanie 

źródłowe, Kraków 2012. 

 

Artykuły: 

1.Witkowski S., Dzieje Milejowic (Milowic) w średniowieczu, Osadnictwo nad Przemszą i 

Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, Sosnowiec – Cieszyn 2005. 

2.Witkowski S., Obszary nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu,[w:] Regionalizm w 

szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie, Sosnowiec 2008. 

3.Rozmus D., Witkowski S., Początki Zagórza, [w:] Z dziejów Zagórza, red. D. Rozmus, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2008. 

4.Witkowski S., Górnictwo srebra i ołowiu w świetle Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. 

Lokalizacja osady Zversov,[w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do 

początków XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski,  

Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Sosnowiec 2009. 

5.Witkowski S., Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego, „Biblioteka Nostra” 

nr 2(24), Katowice 2011. 

6.Witkowski S., Kontakty gospodarcze Żydów będzińskich z Bytomiem w XVII wieku, [w:] 

Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie, red. D. Rozmus, S. 

Witkowski, Sosnowiec 2008 

7.Witkowski S., Gry i rozrywki szlachty, mieszczan i chłopów w Wolnym Państwie Bytomskim 

w XVII wieku w świetle Akt Miasta Bytomia w Archiwum Państwowym w Katowicach, [w:] Z 
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dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. A. Fryc, M. 

Ponczek, S. Witkowski, Katowice – Sosnowiec 2010 

8.Witkowski S., Uwagi o literaturze do dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu (z 

uwypukleniem piśmiennictwa na progu XXI stulecia, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w 

Sosnowcu, red. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec – Katowice 2012. 

  

Opracowania zbiorowe pod redakcją naukową: 

 

1.Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, 

Sosnowiec – Cieszyn 2005. 

2.Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle 

badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski,  Dabrowa Górnicza – Olkusz – 

Sosnowiec 2009. 

4. Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 

2006. 

5. Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia 

konserwatorskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Kraków 2011. 

6. Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. M. 

Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec – Katowice – Dąbrowa Górnicza 2010. 

7. Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu, red. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, 

Sosnowiec – Katowice 2012. 

8. Jaworzno interdyscyplinarnie. „Regionalizm w szkolnej edukacji”, t. 6, red. A. Rams, D. 

Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno – Częstochowa 2013. 

 

 

Udział i organizacja konferencji naukowych  

Ważnym elementem mojej pracy naukowej jest działalność, związana z organizacją 

konferencji naukowych oraz wydawaniem serii książek naukowych pt. „Regionalizm w 

szkolnej edukacji”. Do chwili obecnej ukazało się 6 tomów tej naukowej serii, których 

tematyką są zagadnienia wielokulturowości Zagłębia Dąbrowskiego, historia sztuki na tym 

obszarze (m.in. zagadnienia cmentarzy żydowskich, architektury sakralnej), początki 

osadnictwa i kształtowanie się granic terytorialnych na pograniczu śląsko-małopolskim, 
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dzieje kultury fizycznej oraz poszczególnych dzielnic Sosnowca (np. monografia poświęcona 

dziejom Zagórza). Warto podkreślić, że publikacje wydawane w serii „Regionalizmu w 

szkolnej edukacji” dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych (historia regionu, archeologia, 

historia sztuki, pedagogika, socjologia i politologia). Spośród nich należy wymienić: 

1. Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie 

Dąbrowskie, Ziemia Olkuska), red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008. 

2.  Z dziejów Zagórza, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008. 

3.  Regionalizm w szkolnej edukacji: wielokulturowość Zagłębia; Dąbrowskiego, red. D. 

Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Będzin 2009. 

4. Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. Historia. Kultura. 

Zagadnienia konserwatorskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Kraków 2011. 

5. Z dziejów sosnowieckiej oświaty, red. M. Rudy, S. Witkowski, Sosnowiec 2012. 

6. Jaworzno interdyscyplinarnie. „Regionalizm w szkolnej edukacji”, t. 6, red. A. Rams, D. 

Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno – Częstochowa 2013. 

Działania nad popularyzacją dziejów Zagłębia Dąbrowskiego i regionów ościennych 

związane są z organizacją konferencji naukowych, spośród których wymienię następujące: 

1. Osadnictwo średniowieczne nad Przemszą i Brynicą ( Zamek Sielecki w Sosnowcu, 

02.03. 2005 r.). 

2. Z dziejów Żydów w Zagłębiu ( Muzeum Miejskie w Sosnowcu, O8.03.2006). 

3. Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Liceum 

Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu: 05.12.2007). 

4. Z dziejów Zagórza (Sosnowiec - Zagórze, 5. 12. 2008). 

5. Regionalizm w szkolnej edukacji: wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego (Wyższa 

Szkoła Humanitas: 20.03. 2009). 

6. Gospodarka nad Przemszą i Brynicą. Od pradziejów do początków XX wieku w świetle 

badań interdyscyplinarnych (20. 05. 2009, w Muzeum Miejskim „Sztygarka w Dąbrowie 

Górniczej). 
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7. „Chrześcijanie i Żydzi. Relacje chrześcijańsko – żydowskie w kontekście biblijnym i 

historycznym”(Instytut Studiów Żydowskich w Warszawskim Seminarium 

Teologicznym, Będzin, 6 marca 2010). 

8. Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych (20 maj 

2010, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). 

9.  „Izrael: dzieje i kultura Żydów w Polsce”.( 9 kwietnia 2011, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Lesznie, Instytut Studiów Żydowskich w WST (obecnie Wyższa Szkoła 

Teologiczno-Społeczna w Warszawie). 

10. Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. Historia – Kultura - 

Zagadnienia konserwatorskie (16 listopada 2010, Wyższa Szkoła Humanitas w 

Sosnowcu). 

11. Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu (konferencja ogólnopolska, 21 wrzesień 2012, 

Urząd Miasta w Sosnowcu). 

12. Jaworzno interdyscyplinarnie I konferencja naukowa (19 października 2012, Muzeum 

Miasta Jaworzna). 

Uczestniczyłem także w międzynarodowym seminarium w Grodnie na Białorusi (w 

Wielkiej Synagodze) gdzie miałem wykład nt. Relacji chrześcijańsko – żydowskich w Polsce 

i Europie od średniowiecza aż do współczesności(14 maja 2015r). Brałem następnie udział w 

dyskusji z przedstawicielami środowisk żydowskich nt. stosunków chrześcijańsko – 

żydowskich. Ze środowiskami tymi mam stały kontakt i w perspektywie jest organizacja 

dalszych sympozjów naukowych, w których będę uczestniczył. 

Działalność popularyzatorska 

Ważną sferą mojej działalności naukowej jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko 

rozumianej wielokulturowości obszarów nad Przemszą i Brynicą. Byłem organizatorem 40 

godzinnego kursu w Zamku Sieleckim w Sosnowcu: „Czego i jak nauczać o dziejach i 

kulturze Żydów na lekcjach historii, języka polskiego i wiedzy o kulturze” (luty – maj 

2007r.). Kurs prowadziłem z ramienia Instytutu Studiów Żydowskich z Wyższej Szkoły 

Teologiczno – Społecznej w Warszawie. Brali w nim udział nauczyciele sosnowieckich szkół  

wszystkich szczebli.  
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Miałem także wykłady na Uniwersytecie III Wieku, które poświęcone były Żydom w 

Zagłębiu Dąbrowskim, kształtowaniu się granic nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu. 

Wykłady na temat Żydów w Jaworznie i kształtowaniu się pogranicza śląsko-małopolskiego 

miałem również w Muzeum Miejskim w Jaworznie.  

W 2014 roku rozpocząłem współpracę z Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. 

Polegała ona na redakcji naukowej tekstów poświęconych dziejom Żydów w poszczególnych 

miejscowościach na obszarze Górnego Śląska i Małopolski (ok. 200 miejscowości), które są 

opublikowane w Wirtualnym Sztetlu na stronie internetowej. 

Przedstawiona problematyka związana z moimi badaniami oraz opublikowane prace nie 

wyczerpują zaznaczonego tematu, lecz otwierają nowe perspektywy badawcze. Zamierzam 

kontynuować studia w zakresie wielokulturowości  skupiając się na dziejach Żydów w 

Zagłębiu Dąbrowskim, inwentaryzacją cmentarzy żydowskich w regionie, eksploracją źródeł 

w zakresie własności ziemskiej kościoła i zagadnień gospodarczych na pograniczu śląsko – 

małopolskim.   

 

 


