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Historyczne początki gminy Tworóg i okolic

Zaranie dziejów współczesnej gminy Tworóg, sięga początków XIV wieku i 
obejmuje tereny leżące między Małą Panwią, Stołą (dawna Rybna) Małą 
Krzywą i Brzeźnicą. Były to tak zwane „świnowskie grunty” w kasztelanii 
toszeckiej. W dokumencie kurii wrocławskiej z 1305 roku, odnotowano po 
raz pierwszy, o należnościach w postaci daniny, pochodzących ze 
Świniowic, w wysokości pięciu dzbanów miodu. Odnotowano tam też, że 
teutońska (niemiecka) osada leśnych robotników Polom, jest jeszcze nie 
zorganizowana; czyli nie ma sołtysa i proboszcza.



Natomiast dokument księcia Kazimierza Oświęcimskiego z 1417 roku, 
określa lokalizację kuźnicy żelaza Cleywerk na Hanusku, odległą ¾ mili od 
wsi Polom (Połomia) i Blazeyowice (Błażejowice), leżącą nad rzeką Rybna, 
która przecina kupiecką drogę biegnącą na północny zachód, od Moraw, 
Bytomia do Wrocławia.

Za czasów toszeckiego księcia Przemysława (1425-1484), w pobliżu 
dawnej kuźnicy Cleywerk typu vulgariter (ręcznej), powstaje kuźnica 
napędzana kołem wodnym, nosząca nazwę Kleineberg (mała górka), w 
której „mistrzem od żelaza” był Jurga Kleparski. J. Kleparski to historyczna 
postać śląskiego kuźnika średniowiecznego, o którym pisze kuźnik i poeta 
Walenty Roździeński, mający swoje korzenie na Bruśku, w poemacie z 
1612 roku, zatytułowanym Officina ferraria, abo huta i warsztat, 
szlachetnego dzieła żelaznego. Kleparski , zwany „majster Klepka” z 
Kleinebergu-Hanuska, naprawił w 1486 roku, zepsute kunszta kuźnicy w 
Bogucicach nad rzeką Roździanka, współcześnie zwaną Rawa, która 
obecnie płynie przez centrum Katowic.



Trudno w tym miejscu opisu historycznych dziejów 
dawnej gminy Tworóg, pominąć sylwetkę ks. 
Walentego Hoszka (Hoschecka) (1757-1818), 
kotowsko-tworogowskiego proboszcza, który mówił 
i pisał o sobie „Ślązak z Łabęd”. Proboszczem w 
Tworogu był on w latach 1785-1802. W tym czasie 
opracował kronikę swojej parafii, opisując w niej 
wszystkie miejscowości należące do niej. Zawarte 
są one w książkach ks. Henryka Gawełczyka z 
Kotów, zatytułowanych „Ze wspólnego 
sztambucha”. Szczególnie cenne są ówczesne 
mapy terenu oraz opis, szkice obiektów i obrzędów 
sakralnych. W kronice przedstawiony został 
przekrój mieszkańców średniowiecznych wsi, od 
górnośląskiej szlachty począwszy, po miejscowych 
gospodarzy, zagrodników i komorników.

ks. Henryk Gawełczyk z Kotów



Rozkwit hutnictwa nad Rybną, w tym główne kuźniczych osad, nastąpił już 
w czasie wojny trzydziestoletniej z lat 1618-1648. Za zasługi w wojnie, 
cesarz austriacki Ferdynand II, obdarował zasłużonych w wojnie z 
protestantami sojuszników cesarza. Z dawnego księstwa toszeckiego 
wydzielono tzw. Majorat Tworogowski oraz Dobra Rycerskie. Majorat dostał 
się w ręce arystokratycznego rodu włoskiego de Collonów i hiszpańskich 
grandów de Verdugo. Obejmował on tereny od Brzeźnicy po Wodę 
Graniczną. Oprócz Tworoga, do majoratu należały Koty, Czarków, Bór, 
Wesoła, Potempa i Żyłka oraz Pusta Kuźnica.



Dobra Rycerskie otrzymał na własność sołtys Jakub Niwka, mistrz 
kuźniczy z okolic Modrzejowa. Do Dóbr Rycerskich należał Brynek jako 
siedziba włości, Połomia z Brzeźnicą oraz kuźnica Kleinberger Hammer na 
Hanusku, która na krótko przyjęła nazwę Niwka. Ówczesna 
Niwka-Hanusek, była rozległą wsią, graniczącą z majoratem tworogowskim 
od północnych jego krańców, po południowe włości margrabiego Jerzego 
Fryderyka Brandenburskiego (z Pustą Kuźnicą i Bruśkiem) oraz hrabiego 
Łazarza von Donnersmarcka z Nakła (właściciela Pniowieckich Lasów z 
Piaseczną i Starym Boruszowcem).



W swoim poemacie o hutnictwie z 1612 roku, 
Walenty Roździeński w jednym z akapitów, 
wspomina o kuźnicy tworogowskiej i 
kotkowskiej, które „jeszcze stoją” (czyli 
pracują) nad rzeką Rybna. Zaś ks. dr 
Johannes Chrząszcz, górnośląski historyk 
(1857-1929) i proboszcz z Pyskowic, w swoim 
dziele zatytułowanym Die Geschichte der 
Stad, das Peiskretscham und Tost (dzieje 
miasta Pyskowice i Toszek) nadmienia, 
posiłkując się źródłowymi materiałami 
archiwalnymi z 1530 roku, że nazwy osad 
kuźniczych Tworoga i Kotów, wywodzą się od 
nazwisk mistrzów kuźniczych, o nazwiskach 
Tworóg i Kot.



★ Wsie sołeckie leżące na terenie gminy:
○ Boruszowice
○ Brynek
○ Hanusek
○ Koty
○ Mikołeska
○ Nowa Wieś Tworoska
○ Połomia
○ Świniowice
○ Tworóg (siedziba gminy)
○ Wojska

Gmina Tworóg

https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82ectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boruszowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanusek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koty_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82eska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Wie%C5%9B_Tworoska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82omia_(powiat_tarnog%C3%B3rski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiniowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twor%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)


Tworóg z lotu ptaka



URZĄD GMINY



ZAMEK I ZABYTKOWA KAPLICA



Urząd Gminy Tworóg



TWORÓG 
W 
ZIMOWEJ 
SZACIE



Kościół w Tworogu

Kaplica pw. św. Antoniego z Padwy 
została ufundowana przez Jerzego 
Leonarda de Colonna. Kaplica 
posiadała murowane sklepienie oraz 
ołtarz, w którym znajdowała się 
pozłacana figura patrona.  
Po działaniach wojennych z lat 
1807-1815, które nadwyrężyły 
drewnianą kaplicę św. Antoniego, 
staraniem proboszcza ks. Andrzeja 
Zaglówka w jej miejscu rozpoczęto 
budowę murowanego kościoła. 
Fundatorem był Karol 
von Gastheimb. 
Projekt architektoniczny kościoła 
opracował Krzysztof Worbs. 
Konsekracja kościoła odbyła się 
w 1817 roku.

https://www.silesia.edu.pl/index.php?title=Zagl%C3%B3wka_Andrzej&action=edit&redlink=1
https://www.silesia.edu.pl/index.php?title=Zagl%C3%B3wka_Andrzej&action=edit&redlink=1


Cmentarz w Tworogu

Pozdrawiam 



ZABYTKI GMINY TWORÓG

stary szpitol

Jak podaje legenda przytułek dla 
ubogich w Tworogu powstał w niezwykłych 
okolicznościach.

W owym czasie, słynący ze złej sławy 
książę Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen 
wybrał się na polowanie. Napotkawszy 
dorodnego jelenia przyłożył strzelbę do 
ramienia. Gdy miał go już na celu, nagle 
jeleń przemówił ludzkim głosem „Jesteś 
niedobrym człowiekiem, ludziom dokuczasz, 
zwierzęta zabijasz, a może byś tak zaczął 
dobro czynić”. Książę zląkłszy się postanowił 
odkupić swoje winy budując dla starców i 
ułomnych pięć domów, zwanych potocznie 
„szpitolami”.



Szkoła Podstawowa w Tworogu



Spacer ulicą Zamkową w Tworogu



Tworóg - Kumhausen

Tworóg - BeňovW dniu 30.09.2007r. upłynęło równe 10 lat jak 
gminy Tworóg i Beňov na Morawach w rejonie 
Hanácká nawiązały stosunki partnerskie. Obie 
posiadają wiele wspólnych cech obyczajowych. 
Mowa czeska jest bardzo zbieżna ze śląską 
gwarą, jaką posługują się w większości 
tworożanie, czyli jest komunikatywna.

„Aktu nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy 
Gminą Kumhausen w Republice Federalnych 
Niemiec a Gminą Tworóg w Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Był to dzień szczególny, bo w tym dniu 
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Gmina 
Kumhausen graniczy z miastem powiatowym 
Landshut i jest oddzielona w naturalny sposób ulicą 
ze skrzyżowaniem, tak jak Tarnowskie Góry ze 
Starymi Tarnowicami.



Pierwszy kościół w Kotach wybudowano około 1584 roku  w czasie dominacji protestantyzmu na ziemi toszeckiej. W tymże okresie 
miejscowość należała  do  parafii w Wielowsi. W 1629 roku kościoły w Wielowsi i Kotach przejęli  katolicy. Rozwój przemysłu kuźniczego i 
związanego z tym osadnictwa w lasach tworogowskich zainicjował potrzebę stworzenia nowej parafii. Na jej erygowaniu zależało 
hrabiemu Leonardowi Colonnie, jednak udało się to dopiero jego spadkobiercy  hrabiemu Janowi Franciszkowi Juliuszowi de Verdugo.

W 1920 roku ostatecznie wydzielono z parafii Tworóg lokalię w Kotach, obejmującą Potępę, Wesołą i Żyłkę. Po zakończeniu II wojny 
światowej przywrócono jej wcześniejszy status parafii. W latach 1964-1999 proboszczem parafii był ks. Henryk Gawelczyk,  znany  
badacz  dziejów  Kościoła  na  Górnym  Śląsku.  W  1980  roku  z parafii wydzielono nową parafię  w Krupskim Młynie.

Koty



Przedszkole w Kotach





Pałac Donnesmarka w Brynku
Pałac wraz z całym przynależącym 
do niego zespołem parkowym i 
ogrodem botanicznym zbudowany 
został w 1829 roku przez Bernarda 
von Rosenthala z Wrocławia dla 
księcia Adolfa zu 
Hohenlohe-Ingelfingen. W roku 1872 
rozbudowany został o skrzydła.

W 1904 r. pałac wraz z okolicznymi 
dobrami kupił hrabia Hugo I Henckel 
von Donnersmarck z Siemianowic. 
Ostatnia przebudowa miała miejsce 
w roku 1905 według projektu 
architekta z Wrocławia Karola 
Grossera, w stylu eklektycznym.

Obecnie w budynku pałacu mieści się 
internat Zespołu Szkół Leśnych i 
Ekologicznych im. Stanisława 
Morawskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_zu_Hohenlohe-Ingelfingen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_zu_Hohenlohe-Ingelfingen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_Henckel_von_Donnersmarck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_Henckel_von_Donnersmarck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Grosser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Grosser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm_(architektura)


Fabryka papieru w Boruszowicach



Stary kościół w Boruszowicach



Kościół w Boruszowicach



Wieś Mikołeska w gminie Tworóg.





Świniowice - Kaplica



=

Remont pieca piekarniczego w sołectwie Świniowice.

Tworożanie z niejednego pieca chleb jedli

Piekarniok teraz.



KOŚCIÓŁ W WOJSCE



Kapliczka w Połomii



Nowa Wieś Tworoska – wieś sołecka w Polsce położona w województwie 
śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg. W latach 1975–1998 
miejscowość należała administracyjnie do województwa katowickiego. 
W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili w 1936 nazwę ws
i na Horneck-Neudorf.



Kapliczka z 1737 r. Willa Hanusek



Stara szkoła na Hanusku z 1910 r. Piekarnia Alberta Siemianowskiego



Kolonia Wykierz



Kolonia Pusta Kuźnica



Uroczysko krywałt

Historia leśnej osady nie sięga 
głęboko w mroki dziejów. 
Osadników niemieckich na 
urokliwą śródleśną polanę, przez 
którą meandruje Mała Panew 
sprowadzić miał pod koniec XVIII 
wieku koszęciński hrabia Sobek. 
Miejsce to pierwotnie zwać się 
miało Dolną Krusznicą, jednak w 
miarę upływu lat nazwa ta 
zanikła na rzecz Krywałdu.

Ostatni mieszkańcy opuścili to 
przepiękne miejsce około roku 
1997. Dziś, zaledwie 18 lat po 
tym wydarzeniu, tylko wprawne 
oko dojrzy tu ślady ludzkiej 
egzystencji

Uroczysko Krywałd



ATRAKCJE  NASZEJ  GMINY



Ośrodek wypoczynkowy Brzeźnica -Tworóg











Ranczo Baranówka- Nowa Wieś Tworoska





Ogród botaniczny Brynek

Ogród botaniczny w Brynku
Ogród botaniczny w Brynku



OGRÓD 
BOTANICZNY W 
BRYNKU



pomniki 
przyrody



Bagno 
zwyczajne

B



Pomnik przyrody w Kotach



Porosty-rośliny 
chronione

Leśnictwo Koty



Dookoła lasy to może na grzyby?



BOROWIK 
SZLACHETNY



Piękny zalew więc na ryby wyruszamy.



Tu można zjeść i przenocować.





Pani Justynie Janosz

Panu Arturowi Wrzalik


