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Abstract 

One of the less known problems in settlement geography is the issue of so-called degrad-
ed and restituted towns. This lack of reconnaissance, however, is perhaps less the result of the 
towns’ scarcity than their specificity of being ‘awarded’ or ‘deprived of’ an urban label by means 
of strictly socio-political actions. Degraded and restituted towns, hence, are spatial units made 
‘rural’ or ‘urban’ instantaneously, irrespective of their de facto state along what is widely consid-
ered a gradual path of (de)urbanization. Instead, they become compartmentalized into two con-
structed spatial categories that have survived the onslaught of material transformations and 
philosophical repositioning. 

While ‘rural’ and ‘urban’ are conceptual binaries that certainly need to be treated with 
caution, their cultural salience may cause tangible consequences within national administrative 
systems that abide by a formalized rural-urban distinction. This issue becomes particularly 
important for settlements that clearly transcend any imagined rural-urban divide, i.e. those, 
whose material and immaterial characteristics seem counterfactual to their assigned category.  
It is also crucial in formal practices designed to avert such counterfactualities, but whose ran-
domness of approach more creates confusion than helps straighten out a historical concoction. 
Both processes, nonetheless, lend ‘urbanity’ and ‘rurality’ a resonance of objectivity that justifies 
their use as guides for a host of developmental endeavors, despite subverting a much more intri-
cate reality. Degraded and restituted towns are direct derivatives of this. 

Drawing on the above-mentioned irreconcilabilities, the aim of this book is to present 
and scrutinize degraded and restituted towns through the example of Poland, where these towns 
occupy a special niche. For one, Poland, due to its chequered and variegated history, is home to a 
conspicuously large number of degraded (828) and restituted (240) towns; for another, Poland’s 
relentlessness of formalizing ‘urbanity’ as a category of statistical, political and cultural guidance 
has a direct bearing on the lives of the towns’ residents. 

Realizing the intricacy of degraded and restituted towns in the face of commonplace ru-
ral-urban ideations, the editors and the 17 contributing Authors of this book have made an effort 
to capture the towns’ complexity with special foci on their shrouded origins, developmental 
specificities and incurred problems. Owing to the involvement of researchers from different 
scientific disciplines and subdisciplines, the undertaken project has helped elucidate the prob-
lem from multiple perspectives: spatial, social, demographic, economic, environmental, histori-
cal, architectural, cultural, legal and philosophical. Allocated into 17 chapters, not only have the 
presented interpretations allowed for a first interdisciplinary synthesis on the topic, but they 
also helped outline some prospective directions for future research. Moreover, collecting mate-
rials of such diversity into an amalgamated whole has helped identify specific discourses that 
enwrap the concept of “urbanity” when seen through its oscillations within formal contexts, and 
to which degraded and restituted towns serve as expendable game pieces.  

By combining knowledge arrived at through epistemologically different approaches, the 
incremental contribution of this book as a whole could be summarized in two attainments: 
a) extending theoretical frameworks used to study degraded and restituted towns in terms of

definition, conceptualization and assessment of predispositions for future development on
account of their spatial, legal, socio-economic and historical characteristics;

b) initiating an anticipated discussion on a number of important and current topics related to
the practices of degradation and restitution that have not received adequate attention, e.g.,
the urbanity-vs.-rurality paradox, the changeability of human settlement forms vs. the con-
sequences of rigid spatial categorizations; the role of various actors in shaping the socio-
economic reality under the guise of an ossified binary; or identifying spatio-conceptual con-
flicts as future challenges for local, regional and national policy.

Keywords: degraded towns, restituted towns, urbanity, rurality, formalization, Poland. 
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Abstrakt 

Jednym z oryginalnych problemów badawczych osadnictwa jest zagadnienie miast 
zdegradowanych i restytuowanych. Oryginalność nie wynika jednak w tym przypadku 
z jego unikatowości, lecz z interpretacji rzeczywistości według kryterium formalnoprawne-
go. Miasta zdegradowane i restytuowane to bowiem te ośrodki, które w określonym czasie 
straciły lub odzyskały swój miejski status. Innymi słowy przestały być lub ponownie zaczę-
ły być zaliczane do tej grupy miejscowości, dla której wg nomenklatury prawno-
administracyjnej przyjęto termin – „miasto”. 

Przyjęcie tylko takiego kryterium w naturalny sposób powoduje rozdźwięk tam, 
gdzie decyzje o degradacji lub restytucji statusu miejskiego były lub są ustanawiane na 
wyrost względem kryteriów ekonomicznego, demograficznego czy przestrzennego. Z inne-
go punktu widzenia złożoność koncepcji „miasto” i „wieś” została tu dodatkowo skompli-
kowana nierzadką arbitralnością decyzji urzędniczych, co miało nie tylko znaczenie for-
malne, ale w sposób oczywisty wpływało i wpływać może na realne możliwości rozwoju 
miast zdegradowanych i restytuowanych. 

Celem prezentowanej książki jest przybliżenie zagadnienia miast zdegradowanych  
i restytuowanych na obszarze Polski, gdzie problem ten ma wymiar szczególny. Po pierw-
sze, miast takich jest relatywnie dużo (odpowiednio 828 i 240). Po drugie, Polska jest jed-
nym z nielicznych krajów europejskich, gdzie kryterium formalnoprawne ma tak wielkie 
znaczenie. Autorzy książki starali się naświetlić ten problem, nawiązując do takich ogólnych 
kwestii jak geneza miast zdegradowanych i restytuowanych, specyfika ich rozwoju i prze-
mian oraz problemy przed jakimi stoją. Wymienione kwestie dzięki zaangażowaniu bada-
czy reprezentujących różne subdyscypliny naukowe zaprezentowano wielowątkowo. W 17 
częściach książki omówiono tytułowe zagadnienia zarówno od strony przestrzennej, jak i 
społecznej, demograficznej, ekonomicznej, przyrodniczej, historycznej, architektonicznej, 
kulturowej, prawnej czy semantycznej. Taki sposób interpretacji pozwolił nie tylko na do-
konanie częściowej syntezy tego zagadnienia. Stanowił również ważny atrybut w określe-
niu wyzwań przed jakimi stoją badacze zajmujący się tą tematyką. Ważnym zadaniem 
książki była również analiza dyskursu okalającego pojęcia „miasto” i „miejskość” w kontek-
ście ich formalnoprawnych uwarunkowań. 

Autorzy rozdziałów zaprezentowali nie tylko określony fragment wiedzy i wyjaśnień 
dotyczących miast zdegradowanych i restytuowanych, ale także poprzez mniej lub bardziej 
wyeksponowane poglądy, wnieśli pewien wkład w: 
a) rozwinięcie teoretycznych ram pojęcia miasta zdegradowanego i restytuowanego

w zakresie ich definiowania, możliwości rozwojowych, czy w końcu różnych typologii
i podziałów uwypuklających ich różnorodność pod względem przestrzennym, formal-
noprawnym, społeczno-ekonomicznym czy historycznym; 

b) podjęcie oczekiwanej dyskusji na wiele ważnych i aktualnych tematów, takich jak:
„miejskość a wiejskość”, zmienność osadnictwa i jej konsekwencje, rola różnych grup
interesariuszy w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i przestrzennej
czy konflikt przestrzenny jako wyzwanie dla polityki miejskiej i regionalnej.

Słowa kluczowe: miasta zdegradowane, miasta restytuowane, miejskość, wiejskość, for-
malnoprawność, Polska. 
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Like Phoenix from the ashes, like David and Goliath...  
Niwka – a story of decline, rebirth and political confrontations 

Robert Krzysztofik 

A specific type of degraded towns are those whose degradation occurred 
both on account of its change of status from “urban” to “rural”, and from inde-
pendent unit to being part of another town. Among towns of this type, Niwka is 
an interesting example. The background to the territorial and administrative 
changes Niwka had experienced before eventually becoming a southern dis-
trict of the city of Sosnowiec in 1953, is unique for Poland. The specificity of its 
past transformations  has been metaphorically likened to the battle between 
mythical David and Goliath on the one hand, and to a Phoenix-like rebirth on 
the other. 

Niwka obtained formal urban status sometime between 1775 and 1785, 
but lost it already in 1801, becoming a rural settlement. The establishment of 
Niwka in the end of the 18th century was associated with the functions of so-
called gateway towns (including wholesale, retail, transportation and smug-
gling) on the Polish-Prussian border. It lay at an important trade route from 
Cracow to Silesia and by a system of waterways in the basin of the river 
Przemsza and upper Vistula. These seemingly good conditions, however, did 
not result in the dynamic growth of Niwka. The town was very small and suc-
cumbed to stagnation due to fierce competition from the neighboring towns of 
Mysłowice and Modrzejów, which both had similar functions. 

An additional factor responsible for the ultimate regress of Niwka was its 
incorporation into Prussia in 1795. The Prussian-Austrian border that had 
formed near Niwka two years later did not play any greater role in restoring its 
former functions. At the end of the 18th century, Niwka’s population accounted 
for merely a little more than 100 inhabitants. 
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A new stage of development came with the industrialization of Niwka.  
It started as early as the 1830s with the construction of a modern ironworks, 
only 1 km north of the town. In the 19th century, also large-scale coal mining 
began to develop. In 1931, the Niwka municipality had already 10.900 resi-
dents, and its population experienced a constant upward trend. In the inter-
war period the settlement was one of the most urbanized industrial centers of 
the Dąbrowa Basin (an industrialized urban region bordering Upper Silesia to 
the east). 

The dynamic demographic development of Niwka and the adjacent 
towns, the steady growth of jobs in the mining and metal industry, as well as 
the urbanizing spatial structure of the town, were the main drivers that led to 
the idea of re-granting it urban status. Although at least a dozen other cities in 
the region had regained urban status during the inter-war period, in the case of 
Niwka, the problem lay somewhere else. The municipal authorities initiated 
the process of regaining urban status assuming that the new town of Niwka 
would be a merger of three different units, two of which – Modrzejów and 
Jęzor – were located within the limits of two neighboring major cities: Sosno-
wiec, which was over 10 times larger than Niwka, and Jaworzno, which be-
longed to a different province (Cracow). It was also assumed that the new town 
would be called Modrzejów, not Niwka. 

Despite these precarities, the idea of regaining urban status began in the 
1920s. The municipality of Niwka initiated an exchange of documents on the 
matter with the authorities of Sosnowiec and Jaworzno, but also with the 
Będzin district of the Kielce province (within which Sosnowiec was located). 
Unsurprisingly, the effect of these actions was contrary to that the Niwka mu-
nicipal authorities had hoped for. In recognition of the problem, actions were 
taken to raise Niwka’s status to that of a rural municipality with urban finan-
cial privileges, which could be considered "semi-urban". Until the outbreak of 
World War II, both the efforts to raise the status of the municipality, as well 
turning Niwka into a town, did not materialize. 

The reasons for this were many and diverse. Firstly, making territorial 
changes was unrealistic, even more so given that the separated territory was to 
be attached to a municipality of lower rank in the settlement system. The issue 
of negotiations between the two cities did not facilitate this either. Additional-
ly, the municipality of Niwka, despite having more than 10,000 residents, was 
located "in the shadow" of the neighboring major cities of the Dąbrowa Basin 
and Upper Silesia, both subject to rapid urbanization and industrialization. In 
this respect, Niwka was similar to many other urban settlements. 

The economic factor also played a role. The area of Modrzejów, located 
within the boundaries of Sosnowiec, was allocated for the construction of  
a large inland coal-loading port. Although the investment did not come 
through, it was nevertheless one of the biggest economic projects of the inter-
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war period within the area of Sosnowiec. Also for this reason, the local gov-
ernment of Sosnowiec could not condone the separation of Modrzejów. The 
question of prestige was equally important. At the time, the practice of dis-
membering towns was unheard of. Moreover, the initiatives for secession orig-
inated from the authorities of towns other than Sosnowiec. This caused irrita-
tion amongst Sosnowiec’s authorities, resulting every time in their veto. Lastly, 
the anticipated constitution of the town of Modrzejów (Niwka) was averted by 
the petitions of Sosnowiec’s authorities, which already in the interwar period 
wanted to attach Niwka to Sosnowiec. 

Only in 1947 did Niwka obtain the status of a rural municipality with ur-
ban financial privileges. However, this did not last long. In 1953, Niwka was 
annexed by Sosnowiec, becoming one of its southern districts. 

At present, after the fall of the local mining industry (in the beginning of 
the 21st century) as well as mechanical and metal industries, Niwka acquired  
a residential and commercial character. In its northern and eastern parts, 
modern electrical and automotive industries have developed, along with the 
Sosnowiec Science and Technology Park. 

In the context of this book’s scope, Niwka's history includes the following 
events: 
– urban degradation; 
– attempts of restitution of urban status; 
– attempts to create a new town from the territories of neighboring major 

towns; 
– incorporation into another big town, which, in a sense, was synonymous 

with re-degradation (if we take into account loss of municipal independ-
ence). 
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Jak Feniks z popiołów, jak Dawid z Goliatem...  
Regres, odradzanie się i konfrontacje  
prawno-administracyjne Niwki 

Robert Krzysztofik 

Miejscowość o zmiennej trajektorii rozwoju 
W dziejach miast zjawiskiem powszechnym jest możliwość ich nierów-

nomiernego rozwoju w czasie. Są okresy kiedy miasto wzrasta i są okresy kie-
dy miasto wchodzi w okres regresu. Czasami regres ten przeradza się w stan 
kompletnej dezurbanizacji czy wręcz opustoszenia. W innych przypadkach 
miasta rozwijają się relatywnie równomiernie, a potencjalne osłabienie rozwo-
ju ma charakter krótkotrwały czy też nieznaczny w swym potencjale. Jeszcze w 
innych przypadkach trajektoria przemian miasta może mieć wręcz charakter 
fali z kilkoma grzbietami i kilkoma dnami.  

Częstym efektem wskazanych powyżej zmian jest fakt odebrania miastu 
praw miejskich. Jakkolwiek procedura ta nie zawsze nadąża za rzeczywistością 
– miastami są niejednokrotnie ośrodki nie spełniające nawet podstawowych 
kryteriów „miejskości”, a z drugiej strony prawa miejskie tracą prorozwojowe 
małe miasta – to jednak w dużej części przypadków degradacja prawno-
administracyjna podąża za zmniejszającą się lub po prostu niedużą rolą danego 
ośrodka w określonym momencie jego dziejów.  

Niektóre z miejscowości doświadczają degradacji prawno-administra-
cyjnej w dwojaki sposób. Po pierwsze poprzez zamianę statusu formalnego  
z miejskiego na wiejski. Po drugie z miejskiego upodmiotowionego samodziel-
nością prawno-administracyjną na miejski nieupodmiotowiony (dzielnica mia-
sta). Szczególnie w tym drugim przypadku zmiana statusu nie musi się jednak, 
jak już wspomniano, wiązać z rzeczywistym regresem społeczno-ekono-
micznym i przestrzennym danej miejscowości. Tak było między innymi  
w przypadku dawnego miasta Niwka, stanowiącego współcześnie dzielnicę 
Sosnowca.  
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Miejscowość ta jest o tyle specyficzna, że w swych dziejach doświadczyła 
zarówno degradacji polegającej na zmianie jej statusu z formalnie miejskiego 
na formalnie wiejski, jak i włączenia silnie rozwijającej się i częściowo upod-
miotowionej prawnie gminy o miejskim statusie finansowania do sąsiedniego 
dużego miasta (Sosnowca). Nie jest to co prawda jedyny przykład takiego 
przebiegu dziejów (byłego) miasta w Polsce z perspektywy prawno-
administracyjnej (Wierzbnik), niemniej w historii swej Niwka ma jeszcze jeden 
interesujący epizod warty przybliżenia. Była nim próba oderwania dzielnic 
dwóch znacznie większych sąsiednich miast (Modrzejowa od Sosnowca i Jęzo-
ra od Jaworzna). Miejscowości, o które „zabiegała” Niwka oraz jej własne tery-
torium stanowić miały ważny argument w próbie restytucji praw miejskich. 
Tytułowa „walka Dawida z Goliatem (Goliatami)” rzecz jasna zdana była na 
porażkę, wkrótce zresztą podwójnie zdyskontowaną z uwagi na przyłączenie 
Niwki do Sosnowca. Jednak już sam fakt zaistnienia takiej sytuacji podkreśla 
jak bardzo dzieje miast Polski i trajektorie ich rozwoju mogą być zmienne i do 
pewnego stopnia nieprzewidywalne.  

Miasto Niwka 

Miastem Niwka (lub Niwki) stała się formalnie pomiędzy 1775 a 1785 r. 
(Trzebiński 1962; Krzysztofik 2005). Przestała nim być w 1801 r. (Ładogórski 
1967). Już w tym miejscu uwagę należy zwrócić na krótki okres posiadania 
praw miejskich oraz na fakt, co z powyższego zapisu nie wynika, braku pewno-
ści uzyskania formalnych praw miejskich ze strony panującego. Doprecyzowu-
jąc, miasto korzystać mogło wyłącznie ze statusu przywilejów targowych, któ-
rymi podpierano się jako atrybutem organizacji życia gospodarczego, a które 
koncentrowało się przede wszystkim na funkcjach handlowych. Za tym, że 
Niwka mogła uzyskać prawa miejskie przemawia najbardziej fakt, iż w 1801 r. 
władze pruskie zlikwidowały ustrój miejski tej miejscowości. Kontrapunktem 
tej tezy jest z kolei fakt, że niektóre ośrodki miejskie, takie jak np. Bełchatów,  
w okresie wczesnonowożytnym praw miejskich nigdy nie otrzymały (Goldberg 
1964). Posługiwały się wyłącznie prawem targowym, a pomimo tego były zali-
czane do grona miast. Ponadto podkreślić także należy, że władze pruskie po 
prostu przestały Niwkę zaliczać do grona miast, a nie wystawiły jakiegoś spe-
cjalnego dokumentu odwoławczego powołującego się na wcześniej uzyskane 
przywileje. Niemniej jednak należy przyjąć z pewnym prawdopodobieństwem, 
że pomiędzy 1775 a 1785 r. Niwka została włączona w poczet małych miast 
ówczesnego województwa krakowskiego.  

Miasto zlokalizowane było na pograniczu polsko-śląskim na prawym 
brzegu – spławnej w tym miejscu rzeki – Białej Przemszy, która kilometr dalej, 
łącząc się z Czarną Przemszą, tworzyła koryto Przemszy. Ta ostatnia 20 km 
dalej wpływała w okolicach Oświęcimia do Wisły. Niwka leżała zatem w obrę-
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bie ważnego regionalnego układu transportowego wyznaczonego węzłem hy-
drograficznym w rejonie górnego, lewego dorzecza Wisły. Jego rolę wzmacnia-
ły dodatkowo, z jednej strony bliskość wspomnianej granicy ze Śląskiem,  
z drugiej zaś relatywna bliskość Krakowa i jego rynku ekonomicznego.  

Niwka należała do większego grona nowolokowanych, XVIII-wiecznych 
ośrodków miejskich zlokalizowanych na zachodnich rubieżach ówczesnego 
województwa krakowskiego, a która to sieć była genetycznie uwarunkowana 
sąsiednią granicą państwową (Andrychów, Biała, Modrzejów, Niwka, Nowo-
krzepice). Część spośród wymienionych miast, w tym Niwka, posiadała w tym 
okresie funkcje miast-wrót (Krzysztofik 2008). Inne, takie jak Andrychów  
i w istotnym stopniu Biała, rozwijały się także w oparciu o funkcje produkcyj-
ne.  

Niwka była miastem małym. W 1787 r. było tu 30 dymów, w tym 14 ży-
dowskich. W 1790 r. ich liczba spadła do 28, w tym 10 lub 11 dymów żydow-
skich. Liczba ludności miasta w 1787 r. wynosiła 103 osoby (Kumor 1978; Ma-
roszek 1990). Niwka należała do tzw. miasteczek karłowatych. Liczbą ludności 
przerastały ją wyraźnie sąsiednie wsie: Klimontów (245), Sie(d)lec (185), Po-
gon(ia) (156) czy Zagórze (146).  

Podstawą ekonomiczną funkcjonowania miasta Niwka była funkcja 
miast-wrót. Opierała się ona w głównej mierze o działalności związane z han-
dlem hurtowym (przeważnie solą), handlem detalicznym, usługami transpor-
towymi, a także z przemytem. Funkcje te miasto pełniło do 1795 r., a więc ob-
jęcia tej części zachodniej Małopolski formą administracyjna tzw. Nowego Ślą-
ska. Integracja polityczno-administracyjna tego obszaru ze Śląskiem spowo-
dowała gwałtowne załamanie usług i handlu związanych z sąsiedztwem grani-
cy. Zmianę podstaw rozwojowych złagodziło natomiast ustanowienie w 1797 
r. granicy prusko-austriackiej. Wydarzenie to nie mogło jednak w tym czasie 
zmienić diametralnie pozycji Niwki w lokalnej sieci osadniczej. Tym bardziej, 
że stale wzmagała się konkurencja sąsiednich miast o zbliżonych funkcjach 
oraz nieco większym potencjale ludnościowym i ekonomicznym. Kilometr na 
zachód od Niwki znajdowało się bowiem miasto Modrzejów (od 1706 r.),  
a kilometr za Modrzejowem zlokalizowane było od przełomu XIII i XIV w. mia-
sto Mysłowice (w tym okresie zamienione na wieś targową).  

Uwzględniając powyższe fakty należy zauważyć, że na przełomie XVIII i 
XIX w. osłabieniu ulegają bezpośrednie czynniki miastotwórcze, które powoła-
ły Niwkę do życia, a jednocześnie wzmaga się konkurencja międzymiejska  
w lokalnej, wczesnonowożytnej konurbacji miejskiej Mysłowice – Modrzejów – 
Niwka. W naturalny sposób sytuacja ta musiała wymusić istotne zmiany, nie 
tylko w rzeczywistości gospodarczej powyższego zespołu miejskiego, ale także 
w jego formalnym statusie. Innym, niemniej istotnym czynnikiem warunkują-
cym te zmiany był fakt, że od 1742 r. formalnie miastem nie były już Mysłowice 
– największy ośrodek tego zespołu. W 1801 r. Prusacy odebrali zatem prawa 
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miejskie zarówno Niwce, jak i Modrzejowowi. O ile fakt ten w przypadku Niwki 
został ukonstytuowany w późniejszym okresie, o tyle w przypadku Modrzejo-
wa degradacja z 1801 r. nie została uznana przez władze Księstwa Warszaw-
skiego i Królestwa Polskiego. Modrzejów prawa miejskie stracił po raz drugi  
w 1870 r. Jak zauważył T. Ładogórski (1967) zarówno Niwka, jak i Modrzejów 
tuż przed ich prawno-administracyjną degradacją stanowiły nie tylko naj-
mniejsze miasta tej części Prus, były one także miejscowościami, które rażąco 
nie przystawały do tego czym miasto miało być w wyobrażeniach pruskich 
władz i społeczeństwa. Przyjmując do wiadomości fakt, że już pół wieku wcze-
śniej zdeklasowano pod tym względem wiele małych miasteczek na Górnym 
Śląsku (w tym sąsiednie Mysłowice), decyzja o odebraniu praw miejskich Niw-
ce i Modrzejowowi była oczywista.  

Zdegradowane miasto Niwka 

Przez cały XIX w. i I połowę XX w. Niwka była formalnie wsią. Używano 
także nazwy osada czy miasteczko, które nawiązywały do formalnie i gospo-
darczo nieodległych miejskich dziejów. Nowy rozdział w dziejach tej miejsco-
wości zaczął się w latach 30. XIX w., kiedy to kilometr na północ od dawnego 
miasta wybudowano nowoczesną – jak na tamte czasy – hutę żelaza „Henry-
ków” (ryc. 1, ryc. 2). W jej sąsiedztwie powstało także osiedle przyfabryczne o 
tej samej nazwie (Dumała 1977). Tym samym rozpoczęły się przemysłowe 
dzieje miejscowości, które sto lat później będą stanowić podstawę do weryfi-
kacji statusu prawno-administracyjnego Niwki. Niwka zaczęła się odradzać jak 
tytułowy „Feniks z popiołów”, a jej wzrost z każdą dekadą XIX w. nabierał wy-
raźnego tempa.  

Huta żelaza z różnych powodów – złej lokalizacji względem rynków zao-
patrzenia, (ostatecznie jednak) nieco przestarzałej technologii, problemów 
kadrowych i rynkowych przestała istnieć około 1860 r. W oparciu o powstałe 
zabudowania w okresach późniejszych kontynuowana była działalność pro-
dukcyjna (odlewnia żelaza, hale montażowe przemysłu metalowego). Niemniej 
przynajmniej w II połowie XIX w. lokalny przemysł metalowy nie miał już ta-
kiego impetu rozwoju, jak huta henrykowska w pierwszych latach swego ist-
nienia (Jezierski 1958).  

I połowa XIX w. była także początkiem lokalnego górnictwa węglowego. 
Jego początki wiążą się przede wszystkim z powstaniem kopalń węglowych 
pomiędzy Henrykowem, a dzisiejszymi osiedlami Pawiak i Bobrek. Górnictwo 
węglowe od tego okresu, aż do początków XXI wieku stało się obok przemysłu 
metalowo-maszynowego podstawowym elementem lokalnej bazy ekonomicz-
nej. Obszar zabudowy górniczej związanej z eksploatacją węgla kamiennego 
powstał także na granicy Niwki i Modrzejowa. 
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Ryc. 1. Widok Niwki i Henrykowa ok. 1880 r. 

Objaśnienia:  
na mapie widoczne dawne miasto Niwka. Zlokalizowane ono było na południowy wschód  

od kościoła, u ujścia Bobrku do Białej Przemszy. Zatarty kształt 3 pierzei rynkowych.  
Widoczny tylko przebieg pierzei południowej. 

Źródło: przerys z Mapy Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. 
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Ryc. 2. Plan gruntów przydzielonych włościanom niweckim 

Objaśnienia:  
na mapie widoczne dawne miasto Niwka. Zlokalizowane ono było w dolnej części planu.  

Mniej więcej w miejscu gdzie widoczna jest rzymska cyfra VI przebiegała północna pierzeja  
rynku niweckiego. Dobrze widoczne są natomiast zabudowania przy pierzei południowej. 

Źródło: ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu. 
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Ryc. 3. Widok kompleksu przemysłowo-mieszkaniowego Henryków z 1872 r. 

Źródło: przerys z Mapy Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. 
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Rozwój funkcji górniczej i przemysłowej spowodował znaczący rozwój 
miejscowości. Zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i demograficznym. Już 
w latach 30. XIX w. powstał nowy układ zabudowy patronackiej, wzdłuż po-
chodzącej z tego okresu dzisiejszej ul. Wojska Polskiego, a także w rejonie ul. 
Tuwima (ryc. 3). Z czasem oś kompozycyjna tego układu zatarła się poprzez 
dogęszczanie zabudowy, jak również przebudowy i wyburzenia niektórych  
z budynków „kolonii henrykowskiej”. Zabudowywany był także obszar dawne-
go miasta w rejonie dzisiejszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (ryc. 4). 
Rozwój nowych form osiedleńczych oraz narastanie kolejnych faz zabudowy  
w XIX i XX w. spowodowały z kolei całkowitą degradację pierwotnego układu 
przestrzennego rynku niweckiego, który zlokalizowany był mniej więcej  
w miejscu dzisiejszego ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Orląt Lwow-
skich. Ułatwione to było z uwagi na fakt, że większość zabudowy w rejonie 
rynku jeszcze w latach 30. XIX w. była drewniana. Jednocześnie strefa zabudo-
wy Niwki zaczęła się już w końcu XIX w. zbliżać do zabudowy sąsiedniego 
dawnego miasta Modrzejowa. Oś integracji przestrzennej stanowiła dzisiejsza 
ul. Orląt Lwowskich. Pewną funkcję wiążącą przestrzeń zainwestowaną obu 
miejscowości stanowiła także leżąca w sąsiedztwie tej arterii kopalnia węgla 
kamiennego (ryc. 5).  

W 1931 r. Niwka liczyła 5,7 tys. mieszkańców. Sąsiedni Modrzejów, który 
w 1915 r. został włączony do Sosnowca miał natomiast w analogicznym okre-
sie 3,4 tys. mieszkańców (Krzysztofik 2005b). W strukturze funkcjonalnej lud-
ności Niwki przeważali zatrudnieni w przemyśle i górnictwie (60%). Na za-
trudnionych w usługach przypadało 30%, a na pracujących w rolnictwie 10%. 
Struktura funkcjonalna dość czytelnie wskazywała na silnie wyeksponowane 
funkcje pozarolnicze z jednej strony, z drugiej zaś typowy obraz zatrudnienia 
osady o charakterze miejskiej zlokalizowanej w strefie rodzącego się przemy-
słowego Zagłębia Dąbrowskiego.  

Próba restytucji miasta Niwka 

Dynamiczny rozwój zdegradowanego na początku XIX w. miasta Niwka 
oraz jej nowe przemysłowo-górnicze oblicze spowodowały, że w latach 20. XX 
w. rozpoczęły się zabiegi o restytucję utraconych praw miejskich. Przyczyn 
tych zabiegów było wiele. Kilka z nich miało jednak znaczenie kluczowe. 

Pierwszym, najbardziej oczywistym był przemysłowo-usługowy charak-
ter miejscowości. Dodatkowo, od zakończenia I wojny światowej odnotowy-
wano stały wzrost liczby mieszkańców. W latach 1921–1931 ludność całej 
gminy Niwka wzrosła z 9,3 tys. do 10,9 tys. (Krzysztofik 2005b). Intensyfiko-
wała się także funkcja gospodarcza w zakresie usług endogenicznych, w mniej-
szym stopniu egzogenicznych. Ważnym stabilizatorem bazy ekonomicznej 
Niwki było także wciąż rozwijające się górnictwo węgla.  
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Ryc. 4. Widok na kościół w Niwce od strony północnej (1938 r.) 

Źródło: ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu. 

 
Ryc. 5. Kopalnia „Jerzy” w Niwce na pocz. XX w. 

Źródło: ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu. 
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Drugi czynnik miał charakter ambicjonalny i prestiżowy. W samorządzie 
miejscowości dominowały postawy, że „tak duża miejscowość jak Niwka po-
winna być miastem”, a co wynikało z pełnionych przez nią funkcji miejskich, 
i z innej strony – lokalnych. Wizję tą na pewno wzmacniało przywrócenie praw 
miejskich sąsiedniej Czeladzi (1919 r.). Jakkolwiek Czeladź była osadą nieco 
większą niż Niwka, a jej tradycje miejskie sięgały aż XIII w. (prawa miejskie 
utraciła w 1870 r.), to różnice, szczególnie w zakresie funkcji nie były na tyle 
znaczące, aby nie odwoływać się do tego kazusu. Tym bardziej, że zabiegi  
o umiastowienie Niwki uwzględniały włączenie w obręb jej terytorium sąsied-
niego 3-tysięcznego Modrzejowa o silnie rozwiniętych funkcjach handlowo-
usługowych. 

Nie bez znaczenia były także, co częste przy zabiegach o restytucję praw 
miejskich, kwestie związane z miejskimi dziejami osady. Jakkolwiek krótko-
trwałymi i sięgającymi przełomu XVIII i XIX w., to jednak stanowiącymi ważny 
punkt odniesienia w czynionych zabiegach i formalnym procedowaniu restytu-
cji (Krzysztofik 2005b).  

Element deprecjonujący próbę umiastowienia Niwki stanowiła nato-
miast specyfika lokalnego systemu osadniczego. Niwka była – owszem – osadą 
niemałą, ale w porównaniu z leżącymi w niedużej odległości miastami 100-
tysięcznymi jednak nieporównywalną wielkościowo. Problem ten podkreślał 
relatywnie prosty układ osadniczy miejscowości oparty właściwie o dwie 
główne drogi. Brakowało arealnie wykształconej strefy miejskiej z integrują-
cym placem miejskim (rynkiem). Między innymi tym czynnikiem Niwka od-
różniała się od przywołanej powyżej Czeladzi. Osada była także silnie sproleta-
ryzowana, co w sferze społecznej stanowiło w jakimś stopniu czynnik ograni-
czający zabiegi o zmianę formalnego statusu.  

Niewątpliwie kolejną istotną kwestią, która negatywnie zaważyła na za-
biegach władz Niwki o jej umiastowienie była próba uczynienia tego w oparciu 
o terytoria sąsiednich miast – dziesięciokrotnie większego miasta Sosnowca 
oraz dwukrotnie większego Jaworzna. Ta swoista „walka Dawida z Golia-
tem(ami)” nie mogła się powieść. Idea umiastowienia Niwki zakładała ode-
rwanie od Sosnowca Modrzejowa, a od Jaworzna Jęzora i utworzenia miasta 
pod nazwą Modrzejów. Takie miasto miało by się cechować silną rozdzielno-
ścią funkcjonalną – usługowo-handlową skoncentrowaną w Modrzejowie  
i przemysłowo-górniczą skoncentrowana w Niwce.  

Pozornie niewiarygodny pomysł odłączenia Modrzejowa od Sosnowca 
miał jednak swoje istotne uzasadnienie. Otóż jak pisze K. Urbański (1998,  
s. 15) „w 1915 r. osada [Modrzejów – R.K.], wbrew woli mieszkańców, została 
wcielona do Sosnowca, stając się jedną z 12 dzielnic”. Uwzględniając dodatkowo 
fakt, że od zwartej strefy dzielnic śródmiejskich Sosnowca, Modrzejów oddzie-
lony był co najmniej 4 kilometrowym dystansem, to inkorporacja tego ostat-
niego była działaniem do pewnego stopnia na wyrost. Jej istotą była integracja 
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administracyjna terenów okupowanych przez Prusy w tej części Zagłębia Dą-
browskiego. To, że w granicach Sosnowca nie znalazła się Niwka wynikało wy-
łącznie z faktu, że znajdowała się ona w 1915 r. po austriackiej stronie linii 
okupacyjnej. Gminę Niwka (ryc. 6) władze austriackie ustanowiły w 1916 r.  

Jednocześnie należy wspomnieć o silnych więzach funkcjonalnych Niwki 
z Modrzejowem, a nawet śląskimi Mysłowicami. Ten układ powiązań był  
w wielu przypadkach znacznie istotniejszy niż relacje z Sosnowcem. Te ostat-
nie, z kolei utrudniała relatywnie duża odległość oraz brak dobrze rozwiniętej 
komunikacji publicznej.99  

Oczywiście pomysł najpierw uszczuplenia części terytorium Modrzejowa 
będącego w granicach Sosnowca, a kilka lat później chęci odłączenia całej 
dzielnicy nie mógł, i nie spodobał się w magistracie sosnowieckim. W lipcu 
1928 r. w piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego w Będzinie, które 
pośredniczyło w wymianie dokumentów związanych z zabiegami o umiasto-
wienie Niwki, jasno wyrażony został stanowczy sprzeciw wobec planów władz 
niweckich (APK nr 781/1). Władze Sosnowca swoje krytyczne stanowisko 
motywowały przede wszystkim tym, że „… w ich strategii rozwoju Niwka po-
winna się stać dzielnicą tego [Sosnowca – przyp. R.K] miasta”. Złożona w tym 
kontekście propozycja władz niweckich mogła wyglądać co najmniej prowoka-
cyjnie wobec planów magistratu sosnowieckiego. W 1928 r. władze Sosnowca 
wysłały zresztą w tej kwestii pierwsze pismo inicjujące zabiegi o włączenie 
Niwki do Sosnowca. Dostrzegając zagrożenie ze strony Sosnowca, władze Niw-
ki podjęły działania niewątpliwie pogłębiające konflikt.  

Istotną częścią mającego powstać nowego miasta miał być także Jęzor, 
stanowiący fragment miasta Jaworzna, a które zlokalizowane było administra-
cyjnie w województwie krakowskim. Jakkolwiek wniosek skierowany do 
władz Jaworzna (1936 r.) o wyłączenie terytorium Jęzora i przyłączenie go do 
Sosnowca nie był bezpodstawny (obie miejscowości leżały w bezpośrednim 
sąsiedztwie), to podobnie jak w przypadku Sosnowca nie miał najmniejszych 
szans na powodzenie (APK nr 781).  

Do kilku wspomnianych powyżej ważnych przesłanek natury geogra-
ficzno-ekonomicznej i społecznej, związanych z próbą powołania nowego mia-
sta, należy w tym miejscu dodać jeszcze uwarunkowania o charakterze praw-
no-administracyjnym.  

Po pierwsze, i co nie było jeszcze najbardziej konfliktogenne, starania 
zaczęto (1928 r.) na rzecz podniesienia statusu prawno-administracyjnego 
Niwki poprzez nadanie jej ordynacji gminy wiejskiej o miejskich uprawnie-
niach finansowych. Pojawiał się tu zatem silnie wyostrzony kontrast – gmina 
wiejska ubiegająca się o to by zostać częściowo miejską (Niwka) versus gmina 
(wielko)miejska (Sosnowiec).  

                                                             
99 Linię tramwajową do Niwki i Modrzejowa wybudowano dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy obie miej-

scowości były już w granicach Sosnowca. 
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Ryc. 6. Mapa Gminy Niwka z 1939 r. 

Źródło: M. Mączka, 2005, Niwka na starych mapach i planach ze zbiorów Archiwum Państwowe-
go w Katowicach z lat 1801–1945, Rocznik Sosnowiecki, t. XIII, s. 71. 
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Niewątpliwie sukces w kwestii podniesienia rangi administracyjnej Niw-
ki mógł być dobrym preludium nadania jej praw miejskich. Niestety, zgody na 
to nie wyraziły władze powiatu będzińskiego. Procedury odwoławcze i wyja-
śniające na poziomie władz wojewódzkich w Kielcach trwały aż do 1933 r. 
Ponieważ Wojewoda Kielecki i Starosta Będziński zwlekali z rozstrzygnięciami, 
w 1933 r. władze Niwki poszły najdalej w swych zabiegach. Po pierwsze zmie-
niły front, co do oczekiwanej rangi prawno-administracyjnej samej miejscowo-
ści. Po drugie zgłosiły znacznie istotniejsze jak dotąd roszczenia terytorialne 
(APK nr 781). 

Z zabiegów o przyznanie miejscowości statusu gminy wiejskiej o miej-
skich uprawnieniach finansowych ostatecznie zrezygnowano. W rozpoczętych 
w 1933 r. działaniach zabiegano tym razem o nadanie Niwce praw miejskich. 
Wniosek do władz wojewódzkich podparto bogatą dokumentacją uzasadniają-
cą ten postulat (Krzysztofik 2005b).  

Z drugiej strony, dotychczasowe przedsięwzięcia administracyjne na 
rzecz włączenia do Niwki tyko części terytorium Modrzejowa zamieniono na 
postulat jednoczesnego włączenia całej, wówczas sosnowieckiej dzielnicy  
w obręb mającego powstać nowego miasta. Doprecyzowując, wnioskowano  
o przyłączenie Modrzejowa oraz Kolonii Orjon stanowiącej centrum obszaru 
eksploatacyjnego zlokalizowanego w rejonie dzisiejszego osiedla Pawiak. Ten 
wniosek starostwo powiatowe w Będzinie skierowało także do władz miej-
skich Sosnowca. Oczywiście decyzja w magistracie sosnowieckim mogła być 
tylko jedna. Ostateczny sprzeciw wysłano wnioskodawcom w 1937 r. Do tej 
sprawy władze Sosnowca odniosły się jeszcze później – w czerwcu 1939 r. – na 
specjalnej konferencji poświęconej próbom uszczuplania terytorium miasta 
Sosnowca przez gminy sąsiednie (APK 1713/5).  

W tym miejscu należy jeszcze wskazać stricte ekonomiczne podstawy 
niechęci samorządu Sosnowca wobec projektu Niwki. Otóż w dzielnicy tej na 
granicy z Mysłowicami miał powstać wielki śródlądowy port towarowy, które-
go rola koncentrować się miała na wywozie węgla kamiennego ze wschodniej 
części zagłębia węglowego. Węgiel ten miał być dalej spławiany Przemszą  
i Wisłą do Krakowa. Plany te były dosyć zaawansowane. Ostatecznie pokrzy-
żował je wybuch II wojny światowej (Urbański 1998, s. 25).  

Ostatecznie wniosek o umiastowienie Niwki upadł w połowie lat 30. XX 
wieku. Stało się to między innymi dlatego, ze oparty był na fakcie połączenia 
Niwki z miejscowościami leżącymi poza jej granicami administracyjnymi – 
Modrzejowem i Jęzorem. Ostateczna konkluzja w tej kwestii była taka, że jeśli 
nie udało się dokonać oderwania części terytorium Sosnowca (Modrzejów)  
i części terytorium Jaworzna (Jęzor), to nie było możliwości utworzenia miasta. 
Integralną częścią tego projektu było bowiem włączenie Modrzejowa i Jęzora 
w obręb mającego powstać miasta. Nie wiadomo jakby się potoczyły losy, gdy-
by inicjatywa nadania praw miejskich Niwce opierała się wyłącznie o jej do 
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tychczasowe terytorium. I z drugiej strony, gdyby wniosek obejmował wcze-
śniejszy postulat o nadanie w pierwszej fazie jedynie miejskiej ordynacji fi-
skalnej, a nie uzyskanie pełnych praw miasta. 

Pewnym ograniczeniem było też to, że od samego początku postulowa-
no, aby nowe miasto miało nazwę „Modrzejów”. Pozostawanie Modrzejowa 
poza granicami mogącego powstać hipotetycznie nowego miasta komplikowa-
ło zatem do pewnego stopnia ideę, która stała u genezy starań o prawa miej-
skie.  

Pewne światło na kontrowersje związane z umiastowieniem Niwki rzu-
cają wydarzenia, które miały miejsce tuż po zakończeniu II wojny światowej. 
W 1947 r. gmina wiejska Niwka otrzymała w końcu miejskie uprawnienia fi-
nansowe. Była to już jednak decyzja wydana w ramach nowego ustroju. Nie-
mniej jednak świadczyła o dalszej konsekwentnej polityce samorządu niwec-
kiego w zabiegach o podniesienie formalnego statusu tej miejscowości.  

Trawestując zatem tytuł niniejszego rozdziału można stwierdzić,  
że „walka odrodzonego z popiołów Feniksa, miała ostatecznie finał podobny do 
tego, który znany jest z mitycznej opowieści o Dawidzie i Goliacie”. 

Niwka w granicach Sosnowca 

Ostateczny kres dotychczasowym zabiegom o umiastowienie omawianej 
miejscowości jako jednostki samodzielnej i samorządnej dała decyzja z dnia 
12.10. 1953 r. o włączeniu obszaru gminy Niwka, obejmującej także zlokalizo-
wane w niej zurbanizowane miejscowości: Bobrek, Bór i Dańdówkę do miasta 
Sosnowca. Jednocześnie do Sosnowca przyłączono także Jęzor, o który kilkana-
ście lat wcześniej bezskutecznie zabiegały władze niweckie. Od tego roku za-
czął się nowy formalny etap dziejów Niwki jako dzielnicy Sosnowca. Trudno 
akt włączenia gminy Niwki do Sosnowca określić mianem degradacji. Jeśli już, 
to tylko w wymiarze samodzielności prawno-administracyjnej. Tym bardziej, 
że sprzyjał temu przez kolejne dekady coraz bardziej centralizujący się system 
polityczno-społeczny. Trudno też bowiem określić jako lokalny, przywilej pod-
kreślający pewną odrębność przestrzenną Niwki, a którym był fakt urządzania 
tu pochodu pierwszomajowego, niezależnego od sosnowieckiego. 

W okresie socjalistycznym dzielnica została znacząco rozbudowana. Do-
tychczasowe luźno ze sobą powiązane osady „zlały się” w jedną całość. Spoi-
wem mającym szczególne znaczenie była ekspansja zabudowy blokowej, 
głównie z lat 70. i 80. XX w. Osiedla blokowe powstały w Niwce, na Pawiaku  
i w Borze, a także sąsiednim Modrzejowie. Wolnym od zabudowy blokowej 
zostały Bobrek i Jęzor. Rozbudowano szkolnictwo podstawowe i ponadpod-
stawowe zawodowe (Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu górniczym). Ko-
palnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” i w mniejszym stopniu Fabryka 
Maszyn Górniczych „Niwka” stały się – poza władzami miasta – głównym inte-
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resariuszami życia społeczno-ekonomicznego dzielnicy. Miały także istotny 
wpływ na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny, a z innej strony także kultu-
ralny dzielnicy. Utrwalona została również rola ul. Wojska Polskiego i Orląt 
Lwowskich jako głównych osi komunikacyjnych dzielnicy. Rozwinięta została 
komunikacja publiczna tramwajowa i autobusowa. Niemniej jednak aż do cza-
sów współczesnych dzielnica ta cechuje się pewną odrębnością przestrzenną 
względem Sosnowca. Nadal – jak sto lat temu – oddzielona jest kompleksem 
zakładów przemysłowych i nieużytków zlokalizowanych na pograniczu Niwki, 
Dańdówki i Dębowej Góry. Indywidualność ta w ostatnich latach podkreślona 
została między innymi powołaniem w 2004 r. Dzielnicy „Południe” obejmują-
cej Niwkę, Bór, Jęzor i Modrzejów. Rada Dzielnicy „Południe” ma bardzo ważny 
głos we współzarządzaniu tą częścią miasta.  

Współczesnym czynnikiem dezintegrującym struktury społeczno-ekono-
miczne Niwki i dzielnic sąsiednich było zamknięcie w 2007 r. KWK „Niwka-
Modrzejów”. Uwzględniając fakt, iż rola kopalni uwidaczniała się w wielu 
aspektach życia mieszkańców i działalności proinwestycyjnej, jej likwidacja 
była formą „szoku” dla lokalnej społeczności. Negatywne konsekwencje dein-
dustrializacji dzielnicy łagodzą natomiast takie instytucje egzogeniczne jak 
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny czy Wyższa Szkoła Medyczna. 
Obie instytucje powstały w oparciu o infrastrukturę pogórniczą. Ważnym atry-
butem rozwoju gospodarczego Niwki jest także rozwijający się nowoczesny 
przemysł elektrotechniczny i samochodowy. Pod tym względem dzielnica jest 
jednym z liderów rozwoju lokalnego.  
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