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RODZINA TARNOGÖRSKA W SWIETLE SPISU LUDNOSCI Z 1872 R. 

W polskiej literaturze demograficznej, poswiGconej ludnosci miej

·skiej XIX w., znaczmi CZElSC stanowü,i prace dotyczqce miast :füiskich 1.

Przedstawiono w nich przede wszystkim stan i str.uktur� ludnosci, niemal
zas nie zajmowano siQ 6wczesnq rodzinq. Traktowano marginalnie bqdz
nie poruszano w og6le takich zagadnien, jak wiek nowozenc6w, stopa
rodnosci, wielkosc rodziny czy wiek zmarlych 2. Tymczasem badanie
problematyki rodzinnej umozliwia obserwowanie zmian - nie tylko
demograficznych - zachodzqcych w wi�kszej zbiorowosci.

Celem niniejszego artykulu jest ukazanie przeci�tnej wielkosci ro
<lziny biologicznej i gospodarczej g6rnoslqskiego miasta Tarnowskie G6-
ry 3• W 1872 r., z 6958 mieszkancami, zaliczaly si� one do miast sredniej 

1 D. Das z k i e w i c z - 0 r d y l o w s k a, Ludnosc mit.sta Boguszowa w 1880 ro

.ku (Kronika Walbrzyska, 1983, s. 151-160); t a z, Ludnosc Walbrzycha w swietle 

spisu z 1849 r. (Slc1ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka_. R. 38, 1983, nr 1, s. 23-41); 
W. D l u g ob o r s k i, Struktura spo!eczna i narodowosciowa wczesnoprzemyslowe; 

(tgiomeracji g6rnoslqskiej (Bytom 1800-1870) (Acta Universitatis Wrat.islaviensis,
m 279, 1967, Historia XXVII, s. 187-211); M. G 6 r n y, Ruch naturalny ludnosci

Tar11owsk.ich Gor w latach 1801-1870 (Studia i materia!y z dziej6w Sl;:iska, t. 13,
1983, s. 8-86; E. Ho 1 o n a, Ludnosc: miasta Pszczyny w swietre spisu z .1846 r.

(Przcszlosc Demograficzna Polski. Materia!y i Studia, t. 4, 1971, s. 152-176);
E. K o s c i k, Struktura demograficzna, zawodowa i spoleczna ludnosci Olawy

w swietle spisu z 1846 r. (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 461, 1978, Histo
ria XXX, s. 139-160); Z. K was n y, Ludnosc Olawy w pierwszym cwiercwieczu

XIX w. (tamze, s. 121-138); A. Stasi a k, Rozwoj demograficzny Wroclawia

w XIX wieku (Sob6tka, R. 13, 1958, nr 2, s. 267-303). Por. taki.e odpowiednic
rozdzialy monograiii miast sl&skich.

2 Dla Tarnowskich Gor por. G 6 r n y, op. cit., passim.
8 Do rodziny biologiczncj zaliczono rodzic6w i dzieci w stanie wolnym, miesz

kaj,1cych w jednym domu (mieszkaniu), bez wzgl�du na ich wiek. Natomiast do 
rodziny gospodarczej zaliczono wszystkich cz!onk6w rodziny biologicznej, jej krew
nych i powinowatych mieszkajc1cych razem z niq oraz slui.bc:: i uczqcych si� za
wodll; pomini�to zas uczni6w .s:i:koly realnej wynajmuj4cych pok6j o raz innych 
lokator6w pozostaj&cych w gospodarstwie na tej zasadzie. O przynalei.nosci wy
znaniowej rodziny decydowalo wyiznanie glowy rodti.ny. W cz�sci wypadk6w glo

wy rodzin gospodarczych byly osobami samotnymi (tj. mieszkaly bez wsp6lmalzonka 
i clzieci); stqd wynikla r6znica w liczbie rodzin biologicznych i gospodarczych 
w miescie. U katolik6w samotnych m�i.czyzn-g!6w rodzin gospodarczych bylo 115, 
kobiet 64; u

. 
ewangelikow 34 m�zczyzn, 11 kobiet; u i.yd6w 4 m�zczyzn, 8 kobiet. 

--·--------·--- -·----·---------------
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wielkosci w regionie 4• W skladzie spolecznym i zawodowym ludnosci
Tarnowskich Gor, w nast�pstwie rozwijaja,cego si� przemyslu wydo
bywczego i przetw6rczego, dominowali robotnicy. Obok Polak6w i mniej 
od nich licznych Niemc6w niewielkq gmin� tworzyli tutaj takze Zydzi 5

. 

W miescie tym, jak w wielu innych w tej cz�sci Slqska, przewazali ka
tolicy (750/u mieszkanc6w), w wü�kszosci robotnicy. Dominacja elementu 
robotniczego wsr6d katolik6w wynikala z naplywu do miasta w poszu
kiwaniu pracy mieszkanc6w okolicznych miejscowosci, niemal w calo.sci 
katolickich. Mniejszosc w miescie stanowili ewangelicy ( 170/o). Wielu 
z nich zajmowalo stanowiska w administracji i w wiE:;kszosci, jak mozna 
sqdzic, bylo Niemcami. Wplyw na to mialo polozenie miasta. Po\viat 
bytomski, w kt6rym lezaly Tarnowskie G6ry, zamieszkiwali bowiem 
w wi�kszosci Polacy, wladze pruskie kierowaly zatem do pracy w admi
nistracji na tym terenie pracownik6w z innych ziem. Zydzi zajmowali 
si� gl6wnie handlem i przemyslem gospodnim, do poczqtku XIX w. 
bowiem obowiqzywal ich zakaz uprawiania wi�kszosci innych zaj�c. 

Zbadanie problemu przeci�tnej wielkosci rodziny miejskiej z uwzgl(:d
nieniem zr6znicowania wyznaniowego mieszkanc6w miast ma dla Slqska, 
zamieszkanego niemal wylqcznie przez katolik6w f ewangelik6w, zna
czenie szczeg6lne 6

. W literaturze bowiem wskazuje si� na zjawisko 
wi�kszej pn�znosci biologicznej ludnosci katolickiej, przewaznie pc,bkicj, 
anizeli ewangelickiej, przewaznie niemieckiej, eo oczywiscic sugeruje 
odmienny przebieg zjawisk i proces6w dcmograiicznych w �ycl1 gru
pach 7

• 

W Tarnowskich G6rach, mimo odmiennej struktury s;�okcDcj 
i znwodowej spolecznosci wyznaniowych, rodziny ich byly przeci(;tnic 
tej samej wielkosci (tab. 1). Rodzina katolicka (biologiczna) liczyla sred-

� Podstaw{) ir6dlowq artykultt stanowi spi$ ludnosci Tarnowskich Gor z 1872 r .. 
WAP Katowicc, Oddzial w Tarnowskich Gerach, Akta miasta Tarnowskie G6:-y 
1537-1945, sygn. M-427. Spis ten zawieru nast�pujc1ce dane: nr domu i mie,zka:1ia, 

imiq i nazwisko oraz zaw6d i wiek glowy gospodarstwa domowego, st.osunck wla
snosci do zamieszkiwanego domu i ev,:entualnie posiadany inwentarz i.ywy: !J')�1:;d

to w spisie wymienieni byli imiennie_ i z poclanym wiekiem czlonkowi-2 go,;podc1r
stwa domowcgo, w wypadku rodziny z zaznaczeniem roclzaju pokrewi211stwa luh 
powinowactwa, w wypadku pozostalych os6b charakteru przebywania w go,p,Jclar
stwie. Przy wszystkich osobach zaznaczone bylo ich wyznanie. 

5 Zydzi zacz(lli osiecllac si� w Tarnowskich G6rach po 1812 r. 
e Warto poclkreslic wagEl tego problemu zwlaszcza dla demogr::ifii XVI-· 

XVIII w., nie dysponujc1cej tak pelnymi ujE;ciami Iudnosci, jak demografia XIX s�u
lecia, Pr6by obliczenia zaludnienia w okresie, kiedy spisy przcprowadzane przccie 

wszystkim cUa cel6w finansowych Iub wojskowych, tj. kiecly nie obejmowaly onc 
ogölu obywateli, opierajc) siEl bowiem na znajomosci przeciE;tnej \V:<'lko�ci :·c
chiny. 

7 T. Lad o g 6 r s k i, Ludnosc (Historia Slc1ska, t. II, cz. 2, Wroda,.,· 1970, 
s. 103-106; t. III, cz. 1, Wrodaw 1976, s. 34-39); t e n z e, Odpowieclz Pani Irenic 

Gieysztorowej (Przeszlosc Demograficzna Polski. Materialy i Studia, t. 7, 19i5,
s. 306-307).



Rodzina tarnogörska w swietle spisu luclnosci z 1872 r. 575 

nio 4,4 osoby; tak samo rodzina ewangelicka. UstGpowaly one, tylko 
niEznacznie, rodzinie zydowskiej (4,6). R6znice wystqpily jcdnak w licz
bie clzieci pozostajqcych w tych rodzinach. Chodzi oczywiscie o te dzieci, 
kt6re w czasie przcprowadzania spisu mieszkaly razem z rodzicami, 
a nie o og6lnq liczbt; dzieci przybylych na swiat w danej rodzinie. Tych 
ostatni::h bowiem bylo zwykle o wiele wü�cej, cz�sc z nich znajdowala 
si� juz jednak poza domem rodzinnyrn, cz�sc zas, niezwykle liczna, 
znnr!a przed osiqgniE;ciem wieku dojrzalego. W miescie tym dzieci sta
nm\·ily ponad polowe, zmarlych 8. 

Rodzina katolicka liczyla przecifitnie 2,5 dziecka, podczas gdy ro
dzi:n ewangelicka 2,7, a zydowska 3,0. Jaka byla przyczyna tej ;o..r6z
nic:,·? Podkresla si�, zc w okresie plodnosci naturalnej ludnosci o dziet
nosci rodzin w znafznym stopniu decydowal wiek, w kt6rym malzon
kowie rozpo::zynali wsp6lzycie. Tymczasem u obu wyzna11 chrzescijan
skich (brak odpowiednich danych dla Zyd6w) zawierano zwüizki mal
Z(::C<üe mniej wi�cej w tym samym wieku. Wedlug danych z lat 1831-
18�0 w s1ubach kawaler6w z pannami u katolik6w kobiety liczyly prze
cü;tnie 24, 1 roku, u ewangelik6w zas 24,4. Zblizony byl takze wiek m�z
czyzn, katolicy mieli 27,3, ewangelicy 27,8 roku 9

• R6znica w liczbie 
dzi2ci pozostajqcych w rodzinie wynikala zatem z innych przyczyn. Prze
de wszystkim z pozycji ekonomicznej zajmowanej przez te grupy w mies
cie. U ewangelik6w, kt6rych pozycja byla wyzsza niz katolik6w, dzieci 
sto:;unkowo p6zniej i mniej licznie opuszczaly dom rodzinny w poszu
kiwaniu pracy. 0 wielkosci rodziny decydowala takle wysoka umieral
nosc dzieci, zwlaszcza niemowl4t, wyzsza u katolik6w niz. u ewangeli
ko,\· in_

Rodzina ewangelicka, a zwlaszcza zydowska, liczyla zatem przeci�t
nie wi�cej dzieci niz katolicka. Odwrotnie bylo ,v wypadku dzieci nie
sl u bnych. Wedlug danych z lat 1801-1870 u ewangelik6w tylko eo 
chn;dzieste szoste dziecko przychodzilo na swiat poza malzenstwem, u ka
tolik6w zas juz eo dziewüite. U zyd6w w og6le nie odnotowano tych 
urodze11. W obu spolecznosciach chrzescija11skich liczba dzieci nieslub
nych caly czas wzrastala. U ewangelik6w na poczqtku XIX w. urodzen 
pozamalzer'i.skich w miescie prawie nie bylo, podczas gdy w latach szesc
dziesiqtych tego stulecia stanowily one juz ponad siedem procent uro
dze11 w tej spolecznosci 11. Skala tcgo zjawiska zalezala od rozwoju eko
nomicznego miasta i poziomu zycia jego mieszkanc6w. Nieprzypadkowo 
wic;c ewangelicy mieli tych dzieci mniej niz katolicy. Ewangelicy bowiem 
zajmowali, jak powiedziano, wyzsze pozycje spoleczne niz katolicy. 

' G 6 r n y, op. cit., s. 53. 

� Tamze, s. 37. 

·� Tamze, s. 55.
11 U katolik6w liczba tych urodze11 wzrosla \\- tym samym czasic z 7°.'u do 130/0,

tamze, s. 48. 
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Wsr6d os6b samotnie wychowujqcych dzieci m�zczyzni mieli ich prze
ci�tnie 2,6 (katolicy 2,5, ewangelicy 2,6, zydzi 3,5), a kobiety 'l,3 (odpo
wiednio 2,3; 2,3; 2,4). Kobietami tymi byly wylqcznie wdovry. Matki 
dzieci nieslubnych nie wychowywaly ich same. Dzieci te przebywaly 
w innych rodzinach. Samotni m�zczyzni wychowywali zatem przeö�tnie 
wi�cej dzieci niz b�dqce w takim sarnym polozeniu kobiety. Starsze dzie
ci wd6w przechodzily zapewne szybciej na wlasne utrzymanie niz dzie
ci wdowc6w, idqc na sluzb� czy do przyuczenia zawodu. 

Nie w kazdej rodzinie wszystkie osoby nalezaly do tego samego wy
znania. W rodzinie biologicznej r6znili si� niekiedy wyznaniem rodzice, 
czasem zas takze dzieci, z kt6rych jedne przejmowaly wiar� ojca, inne 
matki. W rodzinie gospodarczej r6wniez czeladz byla niekiedy innej wia
ry niz gospodarz. Do katolickich rodzin gospodarczych nalezalo 90 ewan
gelik6w, natomiast do rodzin ewangelickich, kt6rych bylo cztery i p6l 
razy mniej ad katolickich, 199 katolik6w. Zydzi w sklad tych rodzin nie 
wchodzili. Do gospodarczych rodzin zydowskich nalezalo tymczasem 145 
katolik6w i 17 ewangelik6w; razem 162 osoby. 

W 1872 r. rodzina gospodarcza liczyla w Tarnowskich G6rach 4,4 oso
by (tab. 2). Najwi�ksza byla rodzina zydowska (5,9 osoby). W sklad 
rodziny katolickiej i ewangelickiej wchodzilo mniej wif;cej tyle samo 
os6b (odpowiednio 4,2 i 4,4). Z podzia!u rodzin wedlug zawodu glowy 
rodziny wynika, ze najliczniejszq grupt:; stanowi!y rodziny robotnicze 
(39°/o rodzin). Rodzin tych najwi�cej bylo u katolik6w (45°/o), mniej 
u ewangelik6w (300/o), prawie w og6le zas u Zyd6w. Liczyly one naj
mniej os6b, srednio 4,1. Najwi�cej os6b bylo w rodzinach z dzialu ,.han
del, komunikacja, przemysl gospodyni" - srednio 6,6. Dzial ten w znacz
nej cz�sci obslugiwany byl przez Zyd6w. Znajdowalo w nim zatrudnie
nie az 440/o og6lu rodzin zydowskich. J ednak i rodziny chrzescij<n'iskie 
trudniqce si� tymi zaj�ciami nalezaly do niezwykle licznych ( 5,8 osoby 
u katolik6w, 6,5 osoby u ewangelik6w). Stosunkowo duzq grup� sta
nowily osoby bez okreslonego zawodu (200/o). Byly to przede wszystkim 
wdowy, przy kt6rych nie odnotowano w spisie ich przynaleznosci za
wodowej. 

Brak odpowiednich zr6del uniemozliwia poznanie wielkosci rodziny 
katolickiej i ewangelickiej w Tarnowskich G6rach przed 1872 r. Zrodla 
takie zachowaly si� tylko dla ludnosci zydowskiej. W pierwszych latach 
osiedlania sü-; zyd6w w miescie rodzina gospodarcza liczyla u nich prze
ci�tnie 4,5 osoby (1820 r. - 10 rodzin). Szybko jednak jej 1iczebnosc 
zwi�kszyla si� (1823 r. - 15 rodzin, 5,3 osoby, 1834 r. - 33 rodziny, 
5,6 osoby). Podobny wzrost odnotowano w wypadku rodziny biologicz
nej (3,8 osoby w 1820 r., 4,5 osoby w 1834 r.) 12. 

12 WAP Katowice, Oddzial w Tarnowskich G6rach, Akta miasta '.1'arnowskie

G6ry 1537-1945, sygn. M-399; M-417. 
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Tab. 1. Rodzina biologiczna w Tarnowskich Görach w 1872 r . 
. - -- -,--ogi;tcm 

-- -'-
Katolicy-

-
!
I 

--E�vange!iq, 1
1 

.Zydzi 
\Vyszczegölnienie 1 1 j 

· · ·
1 \ 1 1a b c\a)b ! c ab cialb 1 c 

Mal��ns-t"-,a-
-

- 8414,6 i 2,6 S3 ' 4,6 2.6 87: 4,5 2,7 �I 4,8 1�;
w tym: 1 
z <lziccmi 
hc1. dzicci 

Wdo11·y z dziccmi 
M�:i:c1.yzni z dzietmi 

7J '

13 
J2 i 
4;.. 

5,0 3,0 
2,0 X 

3,3 2,3 
3,6 2,6 

70 5,0 3,0 
J 3 2,0 X 

l3 3,3 2,3 
4 3.5 2,5 ·

-

71 

15 
10 

i 3 ....

5.0 3,3 
2,0 X 

3.3 2,3 
3.6 2,6 � .. ·------

76 ! 5,1 3,3 
8 2.0 X 

11 
1 3,4 : 2,4 

1 5 \ 4,5 1 .\5 
R,11cm 100 4,4 1,6 1 100 ! 4,4 i 2,5 ; 100 1 4,4 

1 
2,7 : 100 j 4,6

1 :,:o·· Li..:zha bczwzgl�dna \1281 f j 961 

a -· liczba rodzin (%) 
b - srednia liczba osöb w rodzinic 
<.: - srcdnia liczba dzicci w rodzinic 

1 1 · 20S
1 • 

1 .112 i

Tab. 2. Rodzina gospodarcza w Tamowskich Gorach w 1872 r. 
--·· --·-- - -- -· 

Ogulcm Katolicy ' Ewangelicy . .Zydzi 
Dzial pracy 

·: ___ i --�-'-a __ ; _ b j-; 1- -b -, a b 

1 

) .. 

Robotnicy 
IV (ym; 
g0rnicy 
inni 

39 4,1 

13 4,3 
26 4,0 

R:.::"miv�lv 17 5,4 

w tym: 
spozywczc 
odziezowe 
budowlane 

3 
6 
3 

inne 5 
H.indcl, komunikacja, przcmys!

gosrodni 7 
SIL1ib:1 puhliczna l 5 
Bez 7.awodu 20 
Inni 2 
Razcm 100 
Liczba bczwzgli.dna : 1517 i 

a -· liczba rodzin ('';,) 
b srcdnia liczba os6b w rodzinic 

6,3 
5,4 
4,5 
5,2 

6,6 
4,5 
3,3 
4,9 
4,4 

45 4,0 30 4,3 6,0 

15 4,2 6 
30 3,9 24 
18 5,3 ' 12 

3 
7 
2 
6 

6.0 
5,3 
4,4 
5,4 

3 5,8 
12 4,4 
20 3,3 
2 4,8----

100 4,2 
IJ40 

2 
5 
2 
3 

6 
32 
J7 
3 

100 
I 253 

4,7 
4.2 
4,5 

3,8 
4,8 
5,2 
4,0 

18 

7 
3 
3 
5 

6,0 

7,0 

8,6 
8,5 
5,0 
4,8 

6,5 44 7,1 
4,6 9 4,7 
3,1 i 24 3,6 
5,1 i 4 1 4,6 

·
1
4,4-! 100\5.9·-

' 124 
1 




