
Zwykłe - niezwykłe
Życie mieszkańców Gminy Pilchowice 

utrwalone w obiektywie
Wystawa stworzona w ramach projektu „#Kuźnia pomysłów - inicjatywy oddolne  
w Gminie Pilchowice”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Wystawa przedstawia 
różne aspekty życia mieszkańców naszej małej ojczyzny. Daje możliwość „podgląd-
nięcia” codzienności Ślązaków w perspektywie minionego stulecia.  

Życie naszych przodków - tak jak nasze - to zarówno wielkie, ważne momenty  
(jak Pierwsza Komunia czy zaślubiny), jak i codzienne obowiązki. To zarówno ciężka 
praca, jak i kultywowanie niezwykłych tradycji oraz obchodzenie świąt.  

To wszystko próbuje pokazać ta wystawa, prezentująca wybrane zdjęcia spośród  
ogromnego zbioru fotografii udostępnionego przez mieszkańców Gminy Pilchowice.  
   

Drodzy Państwo!!!
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy udostępnili swoje zdjęcia  
i podzielili się z nami cząstka swojej rodzinnej historii! Dzięki Wam, utrwalamy  
dla przyszłych pokoleń nasze dziedzictwo, nasze tradycje i obyczaje. Dzięki Wam  
możemy pokazać młodym, jak wyglądało życie Ślązaków w ostatnim stuleciu. 

Szczególne podziękowania kieruję do miłośników lokalnej historii, którzy udostępnili 
mi swoje zbiory i pomogli w stworzeniu wystawy. Są to Genowefa Suchecka, 
Ingemar Klos, Andrzej Knapik, Ryszard Pławecki, Mariusz Stanik. Podzię-
kowania kieruję również do: Luizy Ciupke, Agnieszki Niestrój, Kingi Mamok, 
Róży Matuszczyk, Małgorzaty Oleszowskiej, Bożeny Koprjaniuk, Joanny Ole-
kszy, Doroty Mroncz, Weroniki Ficy, Zofii Chwołki, Anny Baron, Józefy Pokory,  
Adriana Aniśko, Arkadiusza Hayduka, Krzysztofa Musioła, Małgorzaty i Reimara 
Kapol, Jana i Leokadii Piechuta, Teresy i Zygfryda Wladarz, Gabrieli i Erwina Sapik,  
Anny i Piotra Jaskółka, Ewy i Leszka Gleń, rodziny Cieślik, Ćwielong, Piersa,  
Bogackich i Grzelak. W przygotowaniu wystawy wykorzystano również zdjęcia ze zbio-
rów śp. Aleksandry Czechowskiej-Gąbki. Za pomoc w doborze zdjęć dziękuję Monice  
Kustrze-Polak i Waldemarowi Pietrzakowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach.  

 Agnieszka Robok - autor wystawy  

„#Kuźnia pomysłów - inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice”
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.
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Od narodzin do śmierci

1. Uczniowie szkoły w Nieborowicach.  
Rok 1938 r.

3. Pierwszy dzień w szkole. Pilchowice 1937 r.  
Na zdjęciu widoczna tyta i brottascha, 
czyli chlebak. 

5. Uczniowie szkoły w Wilczy pod opieką kierownika  
Karola Reginka z wykonanymi samodzielnie dom-
kami dla ptaków przeznaczonymi do pobliskiego lasu.  
Lata 30. XX w.

2. Uczennice z rocznika 1939 r.  
Szkoła w Pilchowicach.  
Koniec lat 40. XX w. 

4. Radosny czas dziecięcych zabaw.  
Pilchowice - Wielopole, 1941 r.

6. Lepienie bałwana.  
Żernica.
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1. Rodzina w komplecie.  
Pilchowice - Wielopole, koniec lat 20. XX w.

4. Dzieci pierwszokomunijne w Wilczy.  
Okres przedwojenny. 

7. Pochód weselny. Para młoda wraz z gośćmi  
udaje się na salę, gdzie odbędzie się wesele.  
Dolna Wieś. Lata 60. XX w.

2. Dzieci pierwszokomunijne dziękują księdzu  
proboszczowi Kolarczykowi przed plebanią.  
Pilchowice 1962 r.

5. Każda para młoda wybierała sobie kilka par  
drużbów - na tym zdjęciu jest ich aż 6.  
Ślub  na Wilczy. 1954 r.

8. Pierwszy etap ceremonii ślubnej tzw.wywód, kiedy 
panna młoda sama podchodzi do ołtarza.  
Stanica. Lat 60. XX w.

3. Pierwsza Komunia Święta.  
Dzieci nauczyciela Karla Kaluża  
ok. 1910 r.

6. Młode dziewczyny przygotowywały się do roli gospo-
dyni w szkole gospodarstwa domowego prowadzonej 
przez siostry boromeuszki w Pilchowicach. Lata 20. XX w.

9. Ślub to z pewnością ważny przełomowy moment  
w życiu człowieka i okazja do wspaniałej  
uroczystości. Zdjęcie weselne. Żernica, ok. 1910 r.

Od narodzin do śmierci



1

5

3

2

4

Oprócz ciężkiej pracy i codziennych 
obowiązków w życiu każdego 
człowieka następują też chwile  
niezwykłe, przełomowe, niezapo-
mniane: Chrzest, I Komunia Święta, 
pierwszy dzień w szkole, ślub, naro-
dziny dzieci, jubileusze. Każde życie 
dzieli się na pewne niezmienne  
etapy: dzieciństwo, czas nauki,  
młodość, praca i budowanie rodziny, 
a wreszcie starość i śmierć.  
 

1. Komu dopisywało zdrowie mógł po latach  
wspólnego życia i pracy, w otoczeniu licznej  
rodziny obchodzić Złote Gody 

3. Kondukt pogrzebowy. Na zdjęciu widoczne 
„płaczki”. Pilchowice początek lat 40. XX w. 

2. Wnukom najlepiej jest przy babci, która  
ma więcej czasu od zapracowanych rodziców  
i chętnie opowiada bajki o utopkach.  
Babcia z wnuczkami. Żernica.

4. Starsi ludzie na Śląsku często przekazywali  
swoje gospodarstwa młodym, a sami mieszkali  
na tzw. wycugu. Stanica.

5. Pochód pogrzebowy szedł z domu rodzinnego  
zmarłego, aż do kościoła.  
Pilchowice. Koniec lat 30. XX w.

Od narodzin do śmierci
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1. Tak wyglądało życie mieszkańców Pilchowic pod 
koniec XIX wieku. Zdjęcie zrobiono na Rynku.  
Widać zdecydowanie wiejski charakter zabudowy 
i kobiety ubrane ,,po chopsku”.

4. Rodzina kowala Alfonsa Szydło  
przed domem w Wilczy. Koniec lat 20. XX w.

7. To zdjęcie wykonano ok. 1935 r. Widać na nim  
rodzinę przy uroczystym poczeęstunku a w tle  
tradycyjną śląska kuchnię. Rodzina Piecha  
w domu na Gliwickiej w Pilchowicach.

2. Zimowa sceneria na Kuźni Nieborowskiej.  
Na zdjęciu Ernest Skopp. Przełom lat 50. i 60. XX w.

5. Rodzina przed domem na ulicy Smolnickiej  
w Leboszowicach, około 1900 r.  
Kobiety ubrane w tradycyjne stroje śląskie.

8. Codzienne życie w Pilchowicach ok. 1935 r.  
Bracia Starostzik przygotowują witrynę  
swojego nowego sklepu na ulicy Damrota.

3. Skrzyżowanie Na Górce w Wilczy, lata 30. XX w.  
Widok od Rybnika w stronę Gliwic.

6. Dziołszka futruje kury na placu.  
Stanica, lata 40. XX w.

9. Na tym zdjęciu uchwycono codzienne życie  
mieszkańców  Leboszowic, sprzed ponad stu lat.

Codzienność
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Codzienność

1. Tak wyglądała ulica Dworcowa w Pilchowicach  
w okresie I wojny światowej. Pojawienie się roweru 
znacznie ułatwiło komunikację.

4. Pamiątkowe zdjęcie przed wiatrakiem u Chwolki  
na Dolnej Wsi. Jeszcze w latach 30. XX w. w Pilcho-
wicach, na Wielopolu i na Dolnej Wsi mąkę mieliło 
kilka wiatraków.

7. Pani sprzedająca warzywa na ulicy Dworcowej  
w Pilchowicach. Lata 70. XX w.

2. Rodzina Kłyk z Nieborowic  
przed domem rodzinnym zbudowanym w 1910 r.

5. Ulica Dworcowa w Pilchowicach, po prawej widocz-
ny dom i piekarnia rodziny Kotzur. Po lewej jedna  
z lamp gazowych, którymi oświetlano ulice.

8. Zdjęcie zrobione w latach 30. przed pałacem w Wilczy. W 
drzwiach stoi Józef Grzonka. Za kierownicą siedzi jego oso-
bisty kierowca Franciszek Kuc, który odwozi gości o domu.

3. Jeszcze w latach 70. XX w. w zimie poruszano  
się głównie saniami. Rodzina Kowol.  
Stanica-Wojtki.

6. Zbieranie jagód. Żernica. 9. Bronisława Kania z wnuczkiem na kolanach. Obok 
ostatni stanicki młynarz Wacław Rusin.  
Ulica Stawowa Ok. 1938 r.
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Przy pracy

1. W drodze na pole w Żernicy. 4. Kto nie miał konia wykorzystywał woły do prac  
w polu oraz jako zwierzęta pociągowe.  
Leboszowice.

7. Pracownicy tartaku w Leboszowicach.

2. Dawniej również dzieci musiały pomaagać  
w pracy na gospodarstwie. Ich zadaniem było  
najczęściej wypasanie krów, kóz czy gęsi. Żernica.

5. Wiosenne prace na polu.  
Żernica.

8. Kuźnia i zakład kołodziejski w Pilchowicach.

3. Obrabianie ćwikli. Leboszowice. 6. Członkowie rodziny Kowol podczas orki.  
Stanica.

9. Pracownicy kuźni przy pałacu w Wilczy.  
Po lewej Józef Grzonka, obok Franciszek Kuc.  
Lata 30. XX w.
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Przy pracy

1. Pracownicy kuźni u Szczypki w Wilczy.  
Lata 50. XX w.

4. Przed warsztatem kołodziejskim u Grzonki   
w Wilczy. Lata 30. XX w.

7. Nastolatkowie pomagali w dojeniu i oporządzaniu 
krów oraz opiece nad drobnym inwentarzem.

2. Górnicy w kopalni. Lata 70. XX w. 5. Piekarz Jersz z pomocnikami przed piekarnią 
w Wilczy.

8. W długie jesienne wieczory kobiety gromadziły się 
na „szkubkach”. Z pierza robiono potem pierzyny  
i poduszki.

3. Górnik w stroju roboczym. Żernica 1950 r. 6. Przed młynem. Wilcza-Jurów. 9. Strażacy staniccy przy budowie drogi. 1919 r.
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Przy pracy

1. Krawcowa Elżbieta Jersz z sąsiadkami.  
Lata 30. XX w.

4. Sianokosy Wilcza-Jurów. 1957 r. 7. Kobiety pracowały na polu na równi z mężczyznami 
jednocześnie doglądając najmłodszych dzieci.  
Kuźnia Nieborowska, lata 40. XX w.

2. W latach PRLu wielu ludzi znalazło zatrudnienie  
w spółdzielniach rolniczych i GS-ach.

5. Zebrane plony dawały możliwość przetrwania zimy. 
Żernica.

8. Latem często rolnicy przebywali na polu cały dzień. 
Posiłki zabierano ze sobą w koszykach i „blachow-
kach”. Rodzina Kowol ze Stanicy.

3. Żniwa. Wiązanie snopków. 6. Młocenie za pomocą cepa.  
Pilchowice, początek lat 90. XX w.

9. Wykopki.  
Pilchowice-Wielopole, koniec lat 20. XX w.

Życie mieszkańców naszej Gminy 
- tak jak i wszystkich Ślązaków -  
w znacznej mierze wypełniała praca. 
Najczęściej była to praca na roli  
i w gospodarstwie. Choć domino-
wali rolnicy, nie brakowało również 
rzemieślników: kowali, kołodziei, sto-
larzy, rzeźników. Pod koniec XIX  
wieku i na początku dwudzieste-
go stulecia wielu Ślązaków znalazło 
zatrudnienie w górnictwie.   
Praca zawsze była na Śląsku wielką 
wartością, a pracowitość - jedną z cech 
Ślązaków. 
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Uwikłani w wielką historię

1. Obowiązkowa służba w armii pruskiej za czasów cesarza 
Wilhelma II czyli jak się na Śląsku mówiło za „Wilusia” 
stała się udziałem wielu śląskich mężczyzn. Na zdjęciu 
August Kaszek z Kuźni Nieborowskiej.

4. I wojna światowa przyniosła tragedię wielu śląskim 
rodzinom. Liczni mieszkańcy naszej Gminy powołani 
do armii pruskiej stracili życie lub zdrowie. Na zdjęciu 
mieszkaniec Pilchowic w okopach I wojny światowej.

7. Spalony przez Rosjan sklep Foita,  
dawniej należący do Perla i Jottkowitza.  
1945 r.

2. Po powstaniach i plebiscycie Wilcza znalazła się  
po stronie polskiej. Na zdjęciu widać mieszkńca  
Wilczy Stefana Jojko jako ułana w Armii Polskiej.

5. Stan wojenny wprowadzono 13 grudnia 1981 r.  
Na tym zrobionym z ukrycia zdjęciu widać czołgi 
jadące drogą od Żernicy w stronę Bojkowa.

8. Część mężczyzn z parafii Żernica-Nieborowice,  
którzy wrócili z internowania z Donbasu.  
Ok. 1950 r.

3. Żołnierz z Żernicy w lazarecie podczas II wojny 
światowej.

6. Odsłonięcie pomnika niemieckich żołnierzy zmarłych 
w pilchowickim szpitalu podczas I wojny światowej. 
Rok 1941 r. Zdjęcie ze strony Fotopolska.

9. 1000 szkół na 1000-lecie Polski - również i szkoły  
w Pilchowicach i Stanicy powstały w ramach tego 
programu władz PRL. Tu otwarcie szkoły w Stanicy.

10. W latach 70. i 80. XX w. wiele rodzin ze Śląska wyjeżdzało  

do Niemiec w poszukiwaniu lepszej pracy i godniejszego życia. 

Wyjazd do Niemiec z pilchowickiego dworca. Lata 70. XX w.10. W latach 70. i 80. XX w. wiele rodzin ze Śląska wyjeżdzało  

do Niemiec w poszukiwaniu lepszej pracy i godniejszego życia. 

Wyjazd do Niemiec z pilchowickiego dworca. Lata 70. XX w.



Fotomontaże

Autorzy zdjęć współczesnych:   
Magdalena Borecka   
Waldemar Pietrzak   
 
grafika:   
Waldemar Pietrzak
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Strój śląski

1. Przedstawicielka rodziny Kania ze Stanicy  
w prostym, śląskim stroju. Ok. 1920 r. 

4. Józef Grzonka- właściel pałacu w Wilczy w stroju 
sportowym do jazdy konnej. Lata 30. XX w.

7. Rodzina Johanna Drischel-właściciela sklepu  
w Stanicy. Ok. 1938 r.

2. Członkini rodziny Kaschek z Kuźni Nieborowskiej  
w pięknym, odświętnym stroju śląskim.

5. Rodzina Kaschek z Kuźni Nieborowskiej. Kobiety  
w eleganckich, bogatych i pełnych dostojeństwa 
strojach śląskich.

8. W latach 30. XX w. coraz więcej kobiet przestawało 
się ubierać „po chopsku”. Na zdjęciu eleganckie 
mieszkanki Pilchowic. Lata 30. XX w.

3. Członkinie Sodalicji Mariańskiej w Pilchowicach w 
eleganckich strojach nie ustępujących zapewne naj-
nowszej modzie. Lata 20. XX w.

6. Mieskzaniec Kuźni Nieborowskiej Ernest Skopp,  
lata 50. lub 60. XX w.

9. Mieszkanki Pilchowic na początku lat 40. XX w.
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1. Przedstawicielka pilchowickiej rodziny Kozlowsky 
ubrana „po pańsku”.

3. Zamożna mieszkanka Pilchowic  
Gertruda Zaiczek ur. 1898 r. w stroju miejskim.

5. Już w latach 20. XX w. dotarła na Śląsk z zachodu 
moda na białe suknie ślubne. Żernica lub Nieboro-
wice.

2. Przedstawicielka rodziny Kiszka ze Stanicy  
w strojnej jakli.

4. Tu na jednym zdjęciu widzimy kobietę ubraną  
„po pańsku” i „po chopsku”. Katarzyna Pisula  
ur. 08.02.1900 r. i jej koleżanka Magdalena Duda.

6. Chciało by się zaśpiewać „Gdzie się podziali tamci 
mężczyźni...” - Na zdjęciu przedstawiciele rodziny 
Chwolka z Wilczy ok. 1920 r.

Stroje ludowe na Śląsku różnią się zależnie od regionu. 
Drobne różnice występują nawet pomiędzy sąsiadują- 
cymi ze sobą miejscowościami. Generalnie jednak 
strój ludowy noszony przez kobiety w naszej okolicy 
składa się ze spodnicy, zopaski i jakli.   
 
W swoim artykule Irena Białas pisze:  
„Zwyczaj nakazywał, aby Ślązaczka posiadała kilkanaście 
kompletów strojów. Inny zestaw stroju obowiązywał  
na niedzielnej mszy porannej, inny na sumie, jesz-
cze inny na wyjście w niedzielne popołudnie.   
Najbardziej odświętny zestaw wkładano na Wielkanoc, 
Boże Narodzenie, Boże Ciało, odpust i w pierwszą 
niedzielę miesiąca.  
Szczególnie bogato prezentowały się stroje weselne,  
z właściwymi na tę okoliczność atrybutami jak różdż-
ki i wieńce. Stroje w ciemnych tonacjach noszono  
w czasie postu, adwentu czy w czasie żałoby. Drogie  
elementy stroju i biżuterię dziedziczono, wchodziły one tez  
w skład wyprawy”.  
 
Kobiecy strój ludowy utrzymał się dłużej niż męski, który 
„został bardzo szybko wyparty przez bardziej praktycz-
ny ubiór roboczy. Jedynie w dni świąteczne mężczyźni 
zakładali „ancugi” (tj. szaket, westa i galoty).

Już od początku XX wieku w miejscowościach naszej Gminy 
zaczęły się pojawiać osoby ubierające się „po miejsku” 
albo inaczej „po pańsku”. Byli to przybysze z większych 
miast, właściciele sklepów, przedstawiciele inteligencji. 
 
 
 Na podstawie opracowania Pani Genowefy Sucheckiej. 

Strój śląski
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Odpoczynek

1. Choć czasy były ciynżkie kobiety nie traciyły poczucia 
humoru. Robiyły rożne błozny i gupoty a czasym tyż 
przeblykały sie za chopow. Pilchowice, lata 40. XX w.

3. Nidzielne popołednie na Dolnyj Wsi.

2. Chopy grajom w karty. Pilchowice,  
lata 50. XX w. 

4. Miyszkańcy Żernicy na nartach.  
Styczeń 1959 r.

5. Starsi mieszkańcy z rozrzewniyniym wspominajom, 
że downiej śpiewało sie prawie przy kożdyj okazji. 
Leboszowice.

Jak odpoczywali Ślązacy?   
Najczęściej na łonie natury podczas 
spacerów, wycieczek i pikników. 
Bardzo często w takich chwilach 
towarzyszyła im muzyka - śpiewano  
i grano na różnych instrumentach:  
np. akordeonie czy mandolinie.  
Kto miał rower albo motor mógł się 
wybrać na „rajza” po okolicy. A dzieci  
grały w fusbal albo łowiły ryby.

(opisy w gwarze śląskiej)
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1. A tu wycieczka pilchowionow na Strzeliniec  
w 1925 r.

3. Przi piwku. Żernica. 5. Rajza na motorach przez Kuźnia Nieborowsko.  
W środku Ernest Skopp. Lata 50. lub 60. XX w.

2. Po robocie dobrze je se dychnonć a cosik zjeść.  
Kuźnia Nieborowska.

4. Starsi mieszkańcy z rozrzewniyniym wspominajom, 
że downiej śpiewało sie prawie przy kożdyj okazji.  
Leboszowice.

6. Szpacyr nad stowem we Kuźni Niyborowskiej. 
W środku Ernest Skopp. Przełom lat 50. i 60. XX w.

Odpoczynek



1

5

32

6

4

87

1. Dobre winko a karty - to je to!  
Pilchowice - Wielopole. Lata 30. XX w.

4. Latym szło sie we nidziela karnonć bryczkom.  
Żernica.

7. Starsi mieszkańcy z rozrzewniyniym wspominajom, 
że downiej śpiewało sie prawie przy kożdyj okazji.  
Leboszowice.

2. W wolnyj chwili idzie pochytac ryby,  
nojlepij na zrobiono samymu wyntka.

5. Czasym idzie sie wypuscic i na dalszo rajza.  
Tu pracownicy tartaku w Leboszowicach  
podczas wycieczki zakładowej.

8. Tata ze synkiym grajom we fusbal.  
Żernica.

3. Zimom nojlepszom rozrywkom było jeżdzynie  
na szlynzuchach. Bagno w Pilchowicach.

6. Szpacyr ze wozkami. Stanica.

Odpoczynek
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1. Członkowie pochodu dożynkowego w Wilczy. 
Ok. 1950 r.

4. „Mostek” dożynkowy przed domem Piątków 
w Wilczy. Lata 50. XX w.

7. Pielgrzymi ze Stanicy.

2. Dożynki to także tzw. „mostki” przedtawiające sceny 
związane z praca na wsi i świadczące o wielkiej po-
mysłowości mieszkańców. Dożynki Wilcza 1970 r.

5/6. Z Bożym Ciałem wiąże się zanikająca tradycja 
przystrajania okien na trasie procesji.  
Dom na Damrota 3 w Pilchowicach przystrojony 
na Boże Ciało. Lata 30. XX w.

8. Rodzina Szydło przy świątecznym stole.  
Boże Narodzenie, Wilcza, 20. XX w.

3. „Mostek” przygotowany przez rodzinę Szulc  
na Wilczy, 1964 r.

9. Pochód dożynkowy Żernica lata 80. XX w.

Święta i tradycje

Dawniej czas odmierzały zmiany pór roku, 
święta oraz  liturgiczne wspomnienia świętych. 
Mówiono np. „po świętym Marcinie”  
albo „od świętej Anny”. Wiązało się z tym  
również wiele ludowych przysłów. Dla ciężko  
pracujących od rana do wieczora rolników  
święta były nieliczną okazją do odpoczynku  
i choć odrobiny przyjemności. Sto, czy pięćdzie-
siąt lat temu święta były zapewne skromniejsze 
niż te obecne, jednak na zdjęciach widać, że był 
to czas spędzany w gronie rodziny, czas praw-
dziwej radości. Ze świętami takie jak Boże Naro-
dzenie, Wielkanoc czy Dożynki wiązały się liczne 
obyczaje i tradycje. Szkoda, że tylko nieliczne  
z nich udało się utrwalić na fotografiach. 
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1. Jesień to czas zadumy nad grobami najbliższych.  
Pilchowice, lata 70. XX w.

4. Wielkanocna Procesja Konna w Żernicy jest tradycją 
kultywowaną od wielu pokoleń. Na zdjęciu mieszkań-
cy Żernicy przygotowujący się do wyjazdu na procesję.

7. W karnawale tradycyjnie odbywają się również  
Babskie Combry. Tradycja ta była i jest żywa  
również w naszej Gminie. Żernica.

2. Wiosnę na Śląsku witano  goikiem (lub gaikiem) czyli 
ozdobionym zielonym drzewkiem. Tu dzieci żernickie  
z goikiem. Opiekunka-Amalia Klos. Lata 30. XX w.

5. Prawie w każdym śląskim domu na Boże Narodzenie  
była Betlyjka, często samodzielnie robiona przez domow-
ników. Na zdjęciu rodzina Kania ze Stanicy, lata 50. XX w.

8. Karnawał to czas zabawy i radości. Na zdjęciu  
zabawa karnawałowa na Wilczy, lata 30. XX w.

3. Okres Bożego Narodenia to tradycyjnie na Śląsku czas 
śpiewania kolęd. Na zdjęciu Robert Jojko-celnik z zawo-
du, a muzyk i dyrygent z zamiłowania. Wilcza 1934 r.

6. Prezenty pod choinkę przynosi śląskim dzieciom 
Dzieciontko. Żernica 1965 r.

8. Procesja Bożego Ciała w Żernicy przed II wojną 
światową.

Święta i tradycje
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1. Stowarzyszenie Weteranów I wojny światowej.Zdjęcie 
z albumu pana Seemana. Pilchowice, lata 20. XX w.

4. Żernicka Fojerwera czyli Ochotnicza Straż Pożarna  
na początku XX w.

7. LKS Victoria Pilchowice.  
Koniec lat 60. XX w.

2. Żeńska Sodalicja Mariańska w Pilchowicach w 1913 r. 
Po lewej ks. Thomas Kubis.

5. Dzieci Maryji, czyli inaczej Marianki podczas poswię-
cenia obrazu Matki Bożej. Żernica.

8. Górnicy podczas procesji kościelenej w Żernicy. 
Lata 60. XX w.

3. Męska Sodalicja Mariańska w Wilczy z księdzem  
Robertem Pucherem. Początek lat 60. XX w.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy w 1929 r.

Stowarzyszenia

Mieszkańcy naszej Gminy chętnie wstępowali 
w szeregi różnych stowarzyszeń. Były to za-
równo organizacje o charakterze religijnym, 
jak i świeckim. Szczególnie liczne były męskie 
i żeńskie sodalicje mariańskie. Charakterys- 
tyczny dla Śląska jest ruch śpiewaczy.  
Również i na naszym terenie działały liczne 
chóry: Harmonia w Wilczy, Archanioł w Żer-
nicy czy chór parafialny prowadzony przez 
ks. Sobottę w Pilchowicach. Nie brakowało 
też orkiestr i amatorskich zespołów muzycz-
nych. Dużą popularnością cieszyły się zarówno 
przed, jak i po II wojnie światowej kółka  
teatralne wystawiające systematycznie przed-
stawienia nierzadko połączone z muzyką. 
Długotrwałą tradycję mają w naszej Gminie  
Ludowe Kluby Sportowe i Koła Gospodyń Wiej-
skich. Nie mogło też zabraknąć miłośników 
drobnego inwentarza i szkacistów. Do grup  
zawodowych tworzących mocne struktury  
należą u nas tradycyjnie górnicy i strażacy.
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1. Chór Harmonia działał w Wilczy od 1929 r.  
Członkienie tego chóru do dziś kontynuują tradycje 
śpiewacze.

4. LZS Żernica podczas festynu sportowego w 1958 r. 7. Władze PRL sprzyjały rozwojowi stowarzyszeń,  
kładły również nacisk na rozwój kultury.  
Na zdjęciu  Koło Samopomoc Chłopska w Wilczy.

2. Grupa teatralna prowadzona przez panią Gałeczka.  
Żernica. Lata 50. XX w.

5. W latach 70.  XX w. działał w Pilchowicach Klub  
Książki i Prasy. W 1976 r. reprezentująca go grupa  
młodzieży wzięła udział w ogolnopolskim  
przeglądzie teatralnym w Katowicach.

8. Orkiestra dęta w Stanicy. 
Przełom lat 60. i 70. XX w.

3. Grupa teatralna Katolickiego Stowarzyszenia  
Młodzieży w Wilczy. Lata powojenne.

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Stanicy.  
Przełom lat 50. i 60. XX w.

9. Ministranci w Stanicy.  
Lata 50. XX w.

Stowarzyszenia


