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Seminarium Śląskie to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych
tematyce niemiecko-polskiej w naszym regionie, swoiste forum, na którym
spotykają się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, polskiej większości,
a także zaproszeni z zagranicy goście. Zarówno XVI jak i XVII Seminarium
Śląskie odbyły się tradycyjnie na Zamku w Kamieniu Śląskim, w dniach od
5 do 9 października 2011 roku oraz od 3 do 7 października 2012 roku. Do
grona organizatorów Seminarium Śląskiego oprócz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, należy Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwo Grup Mniejszości Narodowych Diecezji
Opolskiej, Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza,
Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej oraz Konwersatorium
im. Josepha von Eichendorffa.
XVI Seminarium Śląskie poświęcone było zagadnieniu wielokulturowości
na Śląsku, która implikuje wielość identyfikacji i możliwych tożsamości. Jak
należy rozumieć zagadnienia wielorakich identyfikacji? Czy wielość kultur
to wielość identyfikacji narodowych, społecznych, kulturowych? Jak przywoływać i pielęgnować pamięć kulturalną Śląska? – to tylko parę z pytań,
które stawiali przed sobą uczestnicy i dyskutanci XVI Seminarium Śląskiego.
Ważnym zagadnieniem podejmowanym podczas Seminarium było również
zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęcia „pamięć kulturowa” i jej postrzeganie
jako bogactwa lub źródła konfliktów w codziennym życiu. Naszym celem
było pokazanie, iż śląska rzeczywistość nie jest jednolita kulturowo, wrasta
coraz bardziej w realia europejskie, które stanowią mieszankę mniejszości
narodowych i etnicznych, kultur, tradycji, religii i języków. Zmiana relacji
międzyludzkich, których jedną z zasadniczych konsekwencji jest zauważenie
i próba zrozumienia wielokultorowości i jej skutków dla rozwoju jednostek
i społeczeństw jest wciąż za mało podkreślana i promowana. Opinia publiczna
w dalszym ciągu nastawiona jest na jednokierunkowy niemal przekaz, uważając
problemy kulturowe za coś drugoplanowego, czy nieistotnego i odległego.
Pytanie o tożsamość Śląska i jego mieszkańców, a zarazem o identyfikacje
Ślązaków, pomimo toczonej od lat debaty, wydaje się nadal aktualne i intensywnie rozważane przez naszą współczesność.
Niezwykle ważne w procesie budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego każdego regionu jest wykształcenie rozumiane w bardzo szerokim
kontekście. System edukacyjny i wykształcenie stanowią podstawę rozwoju
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człowieka i jednocześnie rozwoju społeczeństwa. W ramach XVII Seminarium Śląskiego dokonano analizy aktualnych ofert kształcenia w regionie, czy odpowiadają
one wyzwaniom i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy, a także, w jakim stopniu
na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, pochodzenie
społeczne, narodowość w ideach: kształcenia – rodziny i zawodu. Podczas Seminarium poruszone zostały kwestie dotyczące historycznych doświadczeń systemu
oświaty na Śląsku - z jakiego środowiska wywodziła się elita intelektualna na
Śląsku? Gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie?
W ostatnich dniach Seminarium Śląskiego mówiono o roli kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych, a także poszukiwano odpowiedzi,
jakiej edukacji potrzebuje Mniejszość Niemiecka. Całość programu obejmowała
cztery zakresy tematyczne: historia szkolnictwa na Śląsku, kształcenie na Śląsku
jako klucz do konkurencyjności Śląska w ujęciu globalnym, znaczenie i tradycja
kształcenia w związkach wyznaniowych oraz rola kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych.
Zgodnie z tradycją spotkań w Kamieniu Śląskim, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował również cykl imprez kulturalnych towarzyszących XVI
i XVII Seminarium Śląskiemu: pokazy filmowe, wystawy, koncerty czy spotkania
autorskie. Stanowiły one kulturalne uzupełnienie podejmowanych w ramach Seminarium zagadnień.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jako wydawca niniejszej publikacji wraz
z partnerami Seminarium mają nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na
Zamku w Kamieniu Śląskim. Życzylibyśmy sobie, by spotkania te przyczyniły się
do poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów, które doprowadzą do zbudowania
silnej tożsamości regionalnej. Ta właśnie tożsamość regionalna daje nadzieję, na
dalszy rozwój Śląska oraz pielęgnację jego wielokulturowego dziedzictwa.
Niech publikacja ta stanie się inspiracją do kolejnych przemyśleń i zachętą do
spotkania z nami na kolejnej debacie na Zamku w Kamieniu Śląskim. Serdecznie
zapraszamy.

Bernard Gaida
Przewodniczący Związku
Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych
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Ks. dr Piotr Tarlinski

ks. dr hab. Andrzej Czaja

Biskup Diecezji Opolskiej

Specyfika śląskiej tożsamości.
Doświadczenia i perspektywy

N

iech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W moim dzieciństwie równie
często słyszałem „Gelobt sei Jesus Christus”. Celowo wywołuję te dwa
pozdrowienia, ponieważ w moim przekonaniu warto by je znowu podjąć. One
więcej mówią niż samo „Grüss Gott”, czyli „Szczęść Boże”.
Wszystkich Was witam, i razem z Księdzem Arcybiskupem cieszymy się, że
tak licznie zebraliście się podczas tego 16. już Seminarium Śląskiego. Powodem
do radości dla nas jest również fakt, że chcecie te seminaria kształtować w ścisłej
współpracy z Kościołem. Ufam, że temat – bardzo ważny – „Śląskie identyfikacje.
Pamięć kulturowa – bogactwo czy źródło konfliktów” zainspirują i zachęcą do
szerokiej wymiany myśli i dyskusji – i tego Państwu życzę. Życzę także udanych
spotkań i zawiązania dobrych kontaktów. Niech Wam Pan błogosławi i udzieli na
ten czas szczególnej mocy i światła Bożego Ducha.
Przystępuję do tematu mi powierzonego: „Specyfika śląskiej tożsamości.
Doświadczenia i perspektywy”.
Parafrazując tytuł programu redaktora Tomasza Lisa „Co z tą Polską?”, rozpocznę od pytania „Co z tą śląskością?”. Moje podstawowe doświadczenie mówi,
że śląska tożsamość jest nade wszystko jeszcze niezrozumiała, albo słabo zrozumiała. Wprawdzie mówienie o niej stanowi już dziś mniejsze tabu niż dwadzieścia lat temu i budzi mniejsze zdziwienie, ale ludziom z zewnątrz trudno ciągle tę
tożsamość śląską pojąć. Mamy na to wiele przykładów.
Pamiętam reakcję, jaką budziło przed laty samo wyznanie, że się jest Ślązakiem. W 1989 r. wracałem ze Światowego Spotkania Młodzieży z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II w Santiago de Compostela. Razem z innymi czterema młodymi
osobami, reprezentującymi diecezję opolską, znalazłem się w jednym z pięciu autokarów, w których to wracali przedstawiciele Kościoła w Polsce, można powiedzieć,
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kwiat młodzieży Kościoła w Polsce. W trakcie podróży ówczesny moderator generalny Ruchu Światło-Życie – ks. Henryk Bolczyk zaproponował wymianę myśli
pod kątem: co przeżyliście, co z tego spotkania wynieśliście, jak odczytaliście
pewne treści. Sam nie wiem dlaczego, rozpocząłem swoje słowo od wyznania, że
niektóre rzeczy widzę troszkę inaczej niż inni, którzy się wcześniej wypowiadali,
gdyż jestem Ślązakiem. Zapadła cisza i właściwie zauważyłem, że już nie bardzo
słuchano dalej tego, co mam do powiedzenia. Wielu zatrzymało się na tym, że
jestem Ślązakiem. Dzisiaj, myślę, takich zdziwień już się nie spotyka.
W Lublinie przeżywałem też podobne reakcje, kiedy czasem wyznawało się
przed konkretnym gremium np. studentów, że jest się Ślązakiem. Podczas jednego z wykładów o. Celestyna Napiórkowskiego, mojego promotora, wyznałem,
że można nie być ani Polakiem, ani Niemcem, tylko Ślązakiem. Było to w ramach
wykładu monograficznego pt. „Ludowa pobożność maryjna”. We wprowadzeniu
Ojcu Profesorowi chodziło o zapoznanie nas z tematem polskości. W tamtym czasie
odbiły się dużym echem dwa tomy „Znaku”, poświęcone zagadnieniu polskości, i o.
Celestyn zadał nam – pięciu doktorantom – przygotowanie sprawozdania z tego,
co zawierają oba numery. Mieliśmy na to miesiąc czasu. Przeczytaliśmy całość
i trzeba było podzielić się rolami. Pamiętam, że ktoś zaproponował, by zrobić
to w formie sądu nad polskością: był adwokat, był prokurator i był sędzia. Mnie
przypadła rola sędziego. W trakcie przedstawiania chyba trochę się zapomniałem
i o. Celestyn mi przerwał: „Stop! Mówisz, jakbyś nie był Polakiem. Twoja wypowiedź ma charakter oskarżający. Masz być sędzią, a jesteś prokuratorem”. Na co
odpowiedziałem: „Tak! Ojciec Profesor ma rację i dobrze to odczytał. Nie jestem
Polakiem. Nie czuję się Polakiem. Przede wszystkim jestem Ślązakiem”. Ktoś
inny skomentował: „To prawda, że mamy Mazowszan, Kaszubów i tak dalej. Ale
to są Polacy”. „Ale w tym właśnie – odpowiedziałem – jest owa różnica. Z nami
nie jest tak, jak z Kaszubami, jak z Mazowszanami, Krakowiakami itd.”. Na to o.
Profesor stwierdził: „Ja już teraz nic nie rozumiem”. Ktoś z sali rzekł: „To jesteś
Niemcem?”. „Nie – odpowiedziałem. Właśnie Niemcem też nie jestem”. „No to
kim jesteś?”. „Jestem Ślązakiem”. „Trudno nam to pojąć” – rzekł Ojciec Profesor
i poprosił, żebym wygłosił referat o śląskości. Gdy się ukazał w formie artykułu,
wywołał nawet trochę burzy w lokalnej prasie. Niektóre tezy z tego artykułu sam
dzisiaj bym skorygował, ponieważ potrzebne jest własne życiowe doświadczenie,
żeby móc głębiej spojrzeć na tak poważny temat. Ksiądz Arcybiskup na pewno
miałby do powiedzenia o wiele więcej niż ja i z pewnością jeszcze podczas tego
spotkania podzieli się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.
Dziś jest niewątpliwie więcej akceptacji dla Ślązaka, ale jego tożsamość nadal
w wielu sytuacjach pozostaje nierozumiana. Mówiąc „więcej akceptacji”, mam na
myśli swoje własne doświadczenia z czasów szkolnych i licealnych. Moja mama
była kilkakrotnie wzywana do szkoły tylko dlatego, że „ślązaczyłem”. Ówczesna
pani dyrektor uważała, że swoją gwarą chcę zarazić innych, albo chcę negatywnie wpływać na jej pracę w ramach języka polskiego. Tymczasem odpowiadałem
jedynie na prośby kolegów, bym powiedział coś po śląsku.
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Myślę, że dzisiejsza sytuacja, jeśli chodzi o akceptację i rozumienie śląskości,
pod wieloma względami się zmieniła, jednak nadal jest jeszcze wiele nieporozumień.
Czasem nas – Ślązaków denerwuje, częstokroć boli i reagujemy wtedy emocjonalnie, gdy wmawia się nam destrukcyjne działania w państwie. I trudno się temu
dziwić. Jednak nie możemy się też dziwić, że inni śląskości nie rozumieją, skoro
my sami – Ślązacy mamy problem z jej określeniem i wyrażeniem.
Pozwolę tu sobie przytoczyć niezwykle pouczającą wypowiedź śp. ks. Bernarda
Gadego. To ksiądz naszej opolskiej diecezji żyjący w latach 1911–1995. Wielu dziś
mówi o nim, że to kandydat na ołtarze. W piśmie skierowanym do kurii w Opolu
w 1959 r. tak pisze – pozwolę sobie na dłuższy fragment, gdyż jest on bardzo
charakterystyczny: „W związku z pismem z Woj.[ewódzkiego] Wydziału do Spraw
Wyznań w Opolu z dn. 10. bm. [chodzi tutaj o marzec], dot. mojej osoby, pragnę
oświadczyć, co następuje:
Czuję się świadomym obywatelem Polski, który pragnie na tych terenach
pozostać i pracować dla dobra społeczeństwa. Dałem temu wyraz przez trzykrotnie
dotychczas złożoną deklarację wierności. Wzięto mi jednak za złe, że wypełniając
kwestionariusz urzędowy, przyznałem się do narodowości niemieckiej. Uważano
widocznie, że takie oświadczenie jest u mnie równoznaczne z nastawieniem rewizjonistycznym oraz wrogim do narodu polskiego. Że faktycznie w ten sposób
pojęto sprawę, o tym świadczy: 1. Moje usunięcie ze stanowiska Ojca Duchownego
w Nysie, 2. Odmowa udzielenia jurysdykcji na proboszcza parafii św. Józefa w Raciborzu po powrocie z Seminarium Duchownego w roku 1952 do swojej parafii,
3. Usunięcie mnie z parafii i diecezji w roku 1954, i 4. Obecne pismo Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań w Opolu.
Gdy po zakończeniu ostatniej wojny pierwszy raz trzeba było wypełnić ankietę
i oświadczyć się co do swojej narodowości, napisałem «narodowość polska», bo
czując się prawdziwym synem ziemi śląskiej, chciałem na tych terenach pozostać
i służyć tutejszej ludności, mimo że wówczas miałem zapewnioną już przyszłość
w Niemczech. Gdy w maju 1952 r. należało do dowodu osobistego sumiennie
wypełnić kwestionariusz i przy tym ponownie deklarować swoją narodowość,
wówczas sądziłem, że, jeśli naprawdę chcę być sumiennym i szczerym, nie mam
prawa do oświadczenia, że jestem narodowości polskiej, ponieważ moja mowa
ojczysta była niemiecka – uczyłem się przecież dopiero polskiego języka – i ponieważ całe moje wykształcenie było niemieckie. Uważałem przeto, że ze względu na
tę tak ważną okoliczność muszę napisać, aby być zgodny ze swoim sumieniem,
«narodowość niemiecka». Bóg wie, że w tej deklaracji nie leży bynajmniej z mojej strony awersja albo nawet wrogie nastawienie do narodu polskiego. Jestem
typowym Ślązakiem, w którym łączą się pochodzenie polskie i niemieckie. Można
to od razu poznać u moich dziadków. Połowa z nich jest pochodzenia polskiego,
druga zaś niemieckiego. Matka mojego ojca z nazwiskiem Derdziński pochodzi
z rodziny, która mieszkała pod Warszawą i potem przeprowadziła się na Śląsk.
Ojciec mojej matki z nazwiskiem Piossek, będąc kierownikiem agencji pocztowej
w Maciowakszu pow. Koźle, był w tamtejszym kościele parafialnym, gdzie wówczas
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wszystkie nabożeństwa odbywały się w języku polskim, śpiewakiem, tj. przewodnikiem śpiewu ludowego.
Mój pradziadek, z niemieckim nazwiskiem «Gade» zmarł w roku 1850 jako
budowniczy pod Warszawą. Moi rodzice władali dość możliwie językiem polskim,
choć do nas dzieci mówili tylko po niemiecku. Jeżeli więc mam ściśle odpowiedzieć na pytanie, jakiej narodowości jestem, musiałbym właściwie wyznać: «polsko-niemieckiej». Ponieważ przy wymaganych deklaracjach pozostaje jednak tylko
alternatywa, wtedy powstaje od razu trudność właściwego określenia narodowości,
bo nie kłamiąc, mógłbym z całą słusznością napisać jedno i drugie. Że rzeczywiście tak jest, o tym może chyba dobitnie świadczyć ciekawy fakt, że w naszej
rodzinie przy wypełnianiu kwestionariusza dla dowodu osobistego mój ojciec, jego
starsza siostra i moje rodzeństwo będące u ojca napisali «narodowość polska»,
moje dwie siostry i ja, którzy razem mieszkaliśmy w Raciborzu, uważaliśmy znowu za słuszne i konieczne z wyżej wymienionych przyczyn napisać «narodowość
niemiecka». Taka trudność precyzyjnego określenia swojej narodowości będzie
zawsze istniała u ludności mieszkającej na pograniczu, jej skutkiem jest przez tę
ludność boleśnie odczuwany fakt, że żaden naród ani po jednej, ani po drugiej
stronie nie bierze tych mieszkańców za pełnowartościowych obywateli. Uważa
się ich zawsze za element niepewny. Dlatego Ślązak w Niemczech uważany jest
za Polaka, w Polsce znowu za Niemca. Nikt jemu całkiem nie wierzy, jeśli chodzi
o sprawę narodowości. Wyrazem tej sytuacji jest zarzut, który po wojnie słyszałem
pod adresem nas, Ślązaków, którzy po zmianie sytuacji państwowej przyznali się
do narodowości polskiej: Wy Ślązacy jesteście jak psy bezpańskie, wy sami nie
wiecie, do kogo należycie”.
Jeśli kogoś interesuje dalsza część tego tekstu, to odsyłam do książki siostry
Barbary Serafiny Bogdon pt. „Ksiądz prałat Bernard Gade (1911–1995). Działalność
duszpasterska”, której wznowienie ma miejsce w tych dniach.
Przytaczając tę dłuższą wypowiedź śp. ks. Gadego, chciałem pokazać, jak
kapłan, wówczas w moim wieku, a więc mimo wszystko nie młodzian, mocował się z wyrażeniem swej śląskiej tożsamości i wyjaśnieniem jej innym. Jestem
pod wielkim wrażeniem tego głębokiego wyznania sprzed ponad 50 lat. Zawiera
w sobie wiele cennego materiału na temat, jakże trudnej do uchwycenia i wypowiedzenia, złożoności i bogactwa treści, obecnych w tożsamości Ślązaków. Gdy
30 lat później pisałem esej na temat śląskości, celem przybliżenia jej studentom
KUL, przeżywałem coś podobnego. Pomógł mi bardzo w tym zadaniu artykuł pana
Stefana Bartkowskiego, zamieszczony w „Tygodniku Powszechnym” pt. „Za zdrowie milczących”. Uznałem wówczas za bardzo porządkujące rozróżnienie trzech
tożsamości: Ślązak-Polak, Ślązak-Niemiec i Ślązak-Ślązak. Wówczas miałem jednak
26 lat, a odnotowuję to dlatego, by powiedzieć, że trzeba mieć nieco więcej doświadczenia własnego życia, aby móc spojrzeć głębiej na tak złożone zagadnienie.
Z czasem w spojrzeniu na śląskość, w odkryciu także jej zalet i przywar bardzo
pomocny okazał się mój pobyt w Lublinie (perspektywa lubelska, perspektywa
spojrzenia z pozycji ojczyzny, z pozycji „Vaterlandu”). Natomiast dwuletni pobyt
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w ramach stypendium w Instytucie Johanna Adama Möllera w Paderborn bardzo
przybliżył mi wątek kultury niemieckiej. Wtedy też pojąłem, jak ważne dla kształtowania tożsamości Ślązaka jest ocieranie się o jedną i drugą kulturę, korzystanie
z bogactwa jednej i drugiej, po to, by ukształtować w sobie otwartą tożsamość.
Niektórych stwierdzeń zawartych w ówczesnym eseju dziś już nie podtrzymuję.
Nade wszystko stwierdzam, że wskazana wyżej klasyfikacja nie tyle porządkuje,
ile zubaża, a nawet zafałszowuje śląską rzeczywistość. Wystarczy zauważyć obecność pośród nas ludzi, którzy deklarują tożsamość jeszcze inną: Polak-Ślązak czy
Niemiec-Ślązak.
Trudna do uchwycenia tożsamość śląska ma, rzecz jasna, swą historyczną
genezę. Wspomniany pan Bartkowski tak rzecz wyjaśnia: „Polacy – powiada –
tworzą naród, który od wieków miał swoje państwo i miał za punkt honoru bronić
jego bytu, oddając życie za jego niepodległość i suwerenność. Polacy jako naród
dziedziczą kulturę, etos i sposób bycia państwa szlacheckiego, wzorującego się
na republikańskim Rzymie. Czerpane z tej szlacheckiej doby wzory obowiązują
wszystkich, bez względu na różnice kulturowe między dzielnicami. Natomiast
Ślązak, znajdując się całe wieki poza obrębem tak kształtowanego narodu, takiego szlacheckiego państwa, pozostał po prostu ludem. Był ludem podzielonym,
do którego od XIII w. napływali Sasi, Turyngowie, Bawarzy, Hessowie, Szwabi
i inni. Napływ ten powodował, że ideał niemieckich miast Rzeszy stał się wzorem cywilizacji i kultury na Śląsku. To pozostało nawet wówczas, gdy w XIX w.
zaczęła się kształtować w Europie świadomość przynależności narodowej. Nie
przemogła tego nawet nachalność pruskiego nacjonalizmu. Ogromna większość
pozostawała ciągle tylko Ślązakami”. Parafrazując dalej refleksję pana Bartkowskiego, należy powiedzieć, że, gdy jedni ginęli w powstaniach śląskich w imię
określonej przynależności narodowej, inni odżegnywali się od walczenia za cokolwiek, ponieważ śląskość oznaczała dystansowanie się od wszelkiej polityki.
Taki stan trwa w pewnym sensie po dzień dzisiejszy. Jak kiedyś nie można było
wnieść do kościoła sztandaru ze swastyką, tak nie można i dziś wnosić biało-czerwonej flagi, czy też śpiewać Boże, coś Polskę w społecznościach, w których dominuje ludność autochtoniczna. Jak nie było wielkiego zaangażowania
w powstania, tak też nie było zaangażowania w sierpniu 1980 r., choć tu, czynię
zastrzeżenie, „pogratulować” trzeba ówczesnej władzy komunistycznej za to, że
podobnie, jak doskonale rozbiła więzi łączące miasto ze wsią, tak doskonale
skłóciła Śląsk z resztą Polski. A zatem jest głęboko historycznie uwarunkowany
fakt, że Ślązak ponad ojczyznę – Vaterland miłuje rodzinny kraj, rodzinne strony – Heimat, mówimy nieraz – małą ojczyznę. Ma to więc głębokie korzenie
historyczno-kulturowe, że Ślązak nie określa się na pierwszym miejscu Niemcem
czy Polakiem, ale Ślązakiem.
Jeśli czasem spotykamy Polaka-Ślązaka czy Niemca-Ślązaka, to nie są to
wyłącznie przybyli na Śląsk repatrianci czy ich potomkowie. Czasem również autochton może się tak określić, najczęściej wskutek obciążenia pamięci. Co mam
na myśli? Spróbuję to trochę lepiej wyjaśnić.
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Podczas mojego pobytu na KUL-u, kiedy wokół śląskości, jak i mojej osoby
powstało trochę zamieszania w naszym uniwersyteckim środowisku, pamiętam, jak
mój kolega, obecnie kapłan diecezji gliwickiej, potomek repatriantów, stanął w mojej
obronie, mówiąc coś takiego: „Nie jestem Ślązakiem, ale dziękuję Bogu, że żyję na
Śląsku i że staję się Ślązakiem”. Jego zdaniem na Śląsku jest więcej otwartości.
To, co w innych regionach stawia się na ostrzu noża, przez Ślązaka postrzegane
jest zupełnie inaczej, jako rzeczywistość, która nie wymaga aż takiego stanowiska.
Wyraził wdzięczność Panu Bogu, że jego rodzice przyjechali na Śląsk i on sam
czuje się dziś Polakiem-Ślązakiem. To jest przykład bardzo otwartej tożsamości.
Bywa jednak też tak, że sam autochton określa siebie jako Polaka-Ślązaka albo
Niemca-Ślązaka. Może to być wtedy wyraz negatywnej czy nawet destrukcyjnej
tożsamości – tożsamości częściowo lub całkowicie zamkniętej. Z czego to może
wynikać? Co może stać u podstaw takiej tożsamości? Właśnie obciążenia pamięci
historycznej. Wystarczy, że przekazano mu w sposób subiektywny jakieś trudne
informacje, a on, nie mając własnego doświadczenia, wyrabia sobie przekonanie na
bazie pamięci przekazanej. Wystarczy odwołać się chociażby do powstań śląskich,
które były źródłem wielu zranień. Inaczej czytali tę rzeczywistość sami powstańcy,
którzy nieraz byli bardziej skorzy do pojednania po powstaniach, gdyż mieli w pamięci doświadczenie koegzystencji, współżycia ze sobą wcześniej. Natomiast osoba,
której przekazano pamięć pejoratywną, pełną ran, krzywdy i goryczy, stanie tylko
po jednej stronie. I tak, ktoś uprzedzony do Niemiec będzie wybierał z bogatego
dziedzictwa kulturowego śląskiej ziemi tylko wartości polskie, zaś inny, uprzedzony
do Polski, tylko wartości niemieckie. W ten sposób w osobie autochtona kształtuje
się tożsamość: Polak-Ślązak lub Niemiec-Ślązak.
Dla zrozumienia tożsamości śląskiej ważne jest też uchwycenie elementów, które składają się na tożsamość narodową jako taką. Elementy te pozwalają
uchwycić, skąd się bierze owa złożoność tożsamości śląskiej. Otóż na jakąkolwiek
tożsamość narodową składają się dwa nierozłączne i przenikające się wzajemnie
wymiary: podmiotowy i przedmiotowy. Przedmiotową stroną tożsamości jest to,
co nazywamy wspólną skarbnicą, korzeniami, duchową ojczyzną. Składa się na
nią dziedzictwo symboli, obrazów oraz obrzędowość, obyczaj, czyli to, w czym
wyraża się np. polskość czy niemieckość. Ale to nie wszystko. To, co nam się
jawi, można odrzucić lub zaakceptować i rozwijać. W tym właśnie zawiera się
owa strona podmiotowa, odniesienie konkretnego człowieka, jego osobowy akt,
świadome opowiedzenie się za tym, co nam się jawi jako polskość czy niemieckość. A zatem całościowo, polskość czy niemieckość to świadoma i dobrowolnie
zaakceptowana przynależność do konkretnej wspólnoty narodowej, konkretnego
dziedzictwa narodowego. Stąd bez świadomej decyzji nie ma w człowieku polskości czy niemieckości. Podjęcie takiej decyzji jest jednak utrudnione, gdy zamazana
jest owa duchowa ojczyzna, owe korzenie, z którymi osoba ma się identyfikować.
Stąd bardzo ważna jest znajomość korzeni. Mając to na uwadze, łatwiej zrozumieć
trudności szerzenia polskości na emigracji. Łatwiej też zrozumieć, jak trudno stać
się nagle Niemcem, gdy ma się korzenie polskie, i odwrotnie.
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Spróbujemy teraz przenieść te informacje na obszar śląskiej tożsamości. Na
śląskie korzenie, wspólny skarbiec dziedziczenia składają się również: dziedzictwo
symboli, obrazów i obrzędowości. Owo dziedzictwo symboli, obrazów tworzą:
ziemia, obejmująca, mówiąc najogólniej, dorzecze górnej i środkowej Odry; język, a właściwie trójjęzyczność i czerpiąca z niej śląska gwara; historia z ciągłymi
przemieszczeniami, wieloma trudnymi sprawami oraz religia – w zasadzie katolicyzm, z niewielkimi na Górnym Śląsku enklawami protestantyzmu. W związku
z tym rodzą się zasadnicze pytania. Czy można powiedzieć, że wyliczone wyżej
elementy w zupełności pokrywają się z odpowiadającymi im elementami w polskości
czy niemieckości? Bardzo jasno trzeba powiedzieć, że nie. Problem jest o wiele
bardziej złożony. Podobnie można zapytać, czy obrzędowość śląska wypływa lub
jest odbiciem niemieckiej czy też polskiej obrzędowości? Moim zdaniem można
mówić o wpływach niemieckich i polskich, ale nie oznacza to możliwości utożsamiania się z jednymi lub drugimi. Zarówno w śląskiej obrzędowości, jak i w śląskim dziedzictwie symboli i obrazów znajdziemy jednocześnie elementy polskie,
niemieckie, morawskie – szerzej mówiąc czeskie. Nie oznacza to bynajmniej, że
śląskość to suma tych trzech rodzajów, elementów, czy też trzech wpływów kulturowych. Oznacza ona coś więcej. Już same wpływy ościennych narodów mają
na Śląsku inny charakter niż rosyjskie na Mazowszu, niemieckie w Wielkopolsce,
czy austro-węgierskie w Małopolsce.
Wpływy morawskie, niemieckie i polskie na Śląsku oddziaływały tu przez wieki.
Stopiły się, tworząc pewne novum etniczno-kulturowe i właśnie to novum stanowi
o wielkim bogactwie naszej śląskiej tożsamości. Co więcej, Śląsk to miejsce spotkania bardzo różnych kultur: germańskiej i słowiańskiej. Śladów tego spotkania
nie da się przeoczyć. Tworzą one całą przedmiotową stronę śląskości, jej korzenie,
dziedziczone uniwersum. Duchowa ojczyzna na Śląsku jest więc bardzo bogata,
o bardzo różnorodnych wpływach i wzajemnym przenikaniu się wielu elementów,
których nie da się rozdzielić. Dlatego niewielu Ślązaków uważa się jednoznacznie
za Niemców czy Polaków. Większość Ślązaków zapisze polską czy niemiecką
narodowość jedynie, tak jak w przypadku ks. Gadego i jego rodziny, na kwestionariuszu, gdy po prostu nie ma innej alternatywy. W tym należy dostrzec bardzo
wartościową, bo otwartą tożsamość Ślązaków i nie trzeba się bać, że będzie ona
destrukcyjna dla państwa, w którym żyje Ślązak.
Rzecz jasna, na podmiotowy element w kształtowaniu tożsamości ludu śląskiego, czyli osobiste przyjęcie duchowego dziedzictwa przez konkretnego człowieka,
wielki wpływ miała i ma rodzina. Miał także Kościół. Dziś niestety wpływ ten jest
mniejszy i ma to swoje przełożenie na kształtowanie się śląskiej tożsamości. Otóż
Kościół zwiastujący Ewangelię Chrystusa, orędzie miłości, pojednania i przebaczenia
był zawsze na Śląsku czynnikiem stymulującym otwartą tożsamość Ślązaków. Pomagał w uzdrawianiu ran i pokonywaniu trudnych doświadczeń codzienności. Temu
służyła zwiastowana w Kościele Ewangelia. Gdy dziś Kościół bywa odsuwany na
dalszy plan, trudniej Ślązakowi urzeczywistniać otwartą tożsamość, i dlatego daje
się nieraz zauważyć mniej tolerancji, mniej akceptacji, mniej życzliwości. Okazuje
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się, że czasem pokolenie, które doświadczyło wojny, trudnych spraw i śmierci
bliskich osób, bywa bardziej otwarte niż pokolenie najmłodsze.
Myśl o otwartej tożsamości śląskiej ma bardzo istotne znaczenie dla kształtowania dziś tego typu tożsamości we współczesnej Europie. Odcinanie się od
korzeni chrześcijańskich, jak to już widzimy, bardzo gorzko skutkuje w postaci wręcz
nacjonalistycznych ugrupowań i grup narodowych. Mamy pierwsze niepokojące
sygnały takiej tendencji. Rzecz jasna, nie chodzi o kształtowanie kosmopolityzmu,
lecz o otwartą tożsamość całych narodów i grup etnicznych. W dziele tym rola
Kościoła i zwiastowanej przez Kościół Ewangelii są nie do przecenienia. Dlatego
pamięć o chrześcijańskich korzeniach i kultywowanie chrześcijańskiego dziedzictwa
leży w interesie Europy, nawet tej części Europy, która wyznaje światopogląd niereligijny; leży w interesie przyszłości Europy. Kościół, Ewangelia, chrześcijaństwo
służą bowiem otwartej tożsamości. Gdy dotykamy ran i krzywd, to chrześcijaństwo
nie zachęca do sięgania po broń, ale do przebaczenia, do pojednania, bo sam
Jezus woła o miłość, nawet miłość nieprzyjaciół. Jesteśmy świadomi jak wielki
był wkład Kościoła w proces pojednania polsko-niemieckiego.
W optyce wiary chrześcijańskiej odkrywamy, że wszyscy jesteśmy braćmi
i siostrami, jesteśmy synami i córkami w Jednorodzonym Synu Ojca, a dziećmi
Boga i dziedzicami Jego Królestwa, przyjaciółmi Jezusa i Jego owcami. Nie ma
więc potrzeby, by się okopywać, czy strzelać do siebie. Jedynie słuszną rzeczą jest
braterstwo, otwartość na świat i drugiego człowieka oraz solidarność z wszystkimi
ludźmi dobrej woli. Wówczas, dopowiada bł. Jan Paweł II w liście Novo millennio
ineunte, urzeczywistniana w ten sposób społeczność wiary staje się domem komunii wierzących i szkołą komunii dla świata. O taką komunię jedności w bogactwie
pojednanej różnorodności trzeba nam stale zabiegać na naszym starym kontynencie europejskim, jak też tu, na naszej śląskiej ziemi. Nie ma ona nic wspólnego
z żadną ideologią komunistyczną. Nie jest też utopią. Jako chrześcijanie znamy
doskonale jej niedościgłe urzeczywistnienie – jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ziemskiej realizacji tej Boskiej jedności, albo przynajmniej jej odbicia, nie
jesteśmy zdani tylko na ludzkie siły. Dysponujemy Ewangelią – Bożym pouczeniem
i Bożą łaską, czyli Bożym wsparciem. Z naszej strony potrzeba jednak poszanowania
chrześcijańskiego dziedzictwa wiary i inspirowanej Ewangelią otwartej tożsamości.
Zasadniczy wpływ na tożsamość Ślązaka ma, jak przez wieki, tak i dziś, rodzina. To od niej zależy, co i w jaki sposób młode pokolenie przejmuje z całego
bogactwa duchowego dziedzictwa kultur słowiańskiej i germańskiej na naszej śląskiej
ziemi. Bardzo wiele zależy od tego, jakie doświadczenia historyczne i społeczne
przekazuje się w konkretnej rodzinie. Jeśli pamięć historyczna przekazana przez
rodzinę obciąża Polaków, trudno się dziwić, że młody Ślązak będzie skłaniał się
w kierunku tożsamości niemieckiej i może nawet zwalczać to, co typowo polskie.
I odwrotnie, jeśli przekaz pamięci historycznej będzie obciążał Niemców, tożsamość
młodego Ślązaka może mieć charakter nawet antyniemiecki. Trudno wtedy mówić
o otwartej tożsamości. Zła pamięć, przekazywana z pokolenia na pokolenie, wpływa
destrukcyjnie, kształtuje toksycznie, zamyka i antagonizuje. Jeśli młode pokolenie
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zdane będzie tylko na negatywną pamięć historyczną, bez pozytywnego doświadczenia, to nie ukształtuje w sobie otwartości. Wręcz konieczne jest stworzenie
mu możliwości pozytywnego doświadczenia otwartości na drugiego, na innych.
Podobne skutki zatracania otwartej tożsamości mogą być spowodowane nie
tylko pejoratywnym przekazem historycznych faktów, ale mogą też być konsekwencją dzisiejszych przykrych doświadczeń w relacjach z Niemcami czy Polakami.
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że ktoś z nas doznaje uciemiężenia w pracy
w Niemczech, czy wprost jakiejś krzywdy od konkretnego Niemca. Jeśli takie doświadczenie przekaże w spadku swoim dzieciom, opatrzy je jeszcze dużym kwantyfikatorem i podsumuje stwierdzeniem, że „tacy są właśnie Niemcy”, to nietrudno
przewidzieć konsekwencje w postaci antyniemieckości. Problem nabrzmiewa, gdy
zważymy, jak bardzo topnieje liczba rodzin z żywą wiarą, która pomaga w przeżywaniu takich sytuacji. Nawet jeśli osoba wróci z bagażem trudnych doświadczeń,
to w Kościele może znaleźć właściwą optykę. Urazy żywione do konkretnego
człowieka może z siebie wyrzucić, szczerze wyznać w konfesjonale, a Pan Bóg to
zabierze i uzdrowi w swym miłosierdziu. Tego działania nie da się przecenić. Nie
da się przecenić dobrodziejstwa płynącego z wiary chrześcijańskiej, które wpływa
na kształtowanie otwartej tożsamości.
Nie ulega wątpliwości, że zasadniczą wartością tożsamości śląskiej, tak trudnej
do zrozumienia i do wypowiedzenia, zawsze były i są jej bogactwo i otwartość. To
wspaniałe dziedzictwo, którego nie możemy roztrwonić.
Nieraz wracam pamięcią do spotkań z księżmi z tzw. szkoły wrocławskiej,
czyli wykształconymi jeszcze przed wojną. Ich szerokie wykształcenie i płynąca
z tego głębia spojrzenia na sprawy społeczno-kulturowo-religijne wynikają z faktu,
że w formacji seminaryjnej dbano bardzo, by seminarzyści mieli dobry kontakt
zarówno z dziedzictwem kulturowym polskości, jak i niemieckości, a w rejonach
bliżej Moraw, by mieli kontakt także z kulturą morawską. Potrzebny jest kontakt
z jednym i drugim światem, ludźmi i kulturą, by być otwartym i na jeden, i na
drugi świat, by przełamywać trudne nieraz obciążenia i stereotypy. Cieszy fakt,
że podejmowanych jest wiele cennych inicjatyw, promujących wielokulturowość
śląskiej tożsamości, takich chociażby jak dni kultury kresowian, czy dni kultury
niemieckiej, albo to seminarium śląskie.
Niestety na naszych oczach dokonuje się jednocześnie proces zubażania
śląskiej tożsamości w wielu rodzinach i są coraz bardziej widoczne zwiastuny
zatracania jej otwartości w postaci antypolskości czy antyniemieckości. Możemy
bagatelizować ten fakt, ale pokazuje on, że jest pewien problem, trudność z zaakceptowaniem swoistości, specyfiki tej ziemi. To wszystko każe nam bardziej
zadbać o oczyszczenie najpierw pamięci historycznej. Jak wiele jest do zrobienia
w tym zakresie pokazały chociażby obchody 90. rocznicy śląskich powstań. Zwrócił
nam na to uwagę ks. arcybiskup Alfons Nossol na Górze Świętej Anny, w homilii
podczas wigilii beatyfikacji Jana Pawła II. Odnosząc się do postawy papieża, który
modlił się za wszystkich, którzy na tej górze oddali życie, powstańców śląskich,
powstańców niemieckich i polskich, stwierdził, że dzisiaj nie stać naszego sejmi17

ku regionalnego nawet na najbardziej humanistycznie szeroką wspólną uchwałę
w odniesieniu do poległych w powstaniach. Nasza śląska ziemia wciąż potrzebuje
wielorakiego pojednania. Trzeba nam oczyszczać pamięć i w tym wymiarze seminaria takie jak to mają wielką rolę do spełnienia. Myślę, że słuszne by było
powołanie międzynarodowej komisji historyków, która by pewne kwestie uczciwie
przepracowała i przestudiowała, by potem w podręcznikach nie było tak, że autor
patrzący z perspektywy niemieckiej przedstawia fakty według swojej wizji, a autor
spoglądający z perspektywy polskiej według swojej.
W kształtowaniu otwartej tożsamości śląskiej i krzewieniu jej bogactwa ważne
są także kontakty i spotkania, które służą zbliżeniu i przełamywaniu stereotypów.
I tutaj nieoceniona okazuje się wymiana młodzieży, wymiany uniwersyteckie, współpraca na różnych poziomach i płaszczyznach.
Trzeba też bardziej zauważyć i docenić wkład Kościoła, zwiastowanej przezeń
Ewangelii i duszpasterstwa dla wszystkich. Trzeba widzieć w Kościele wielkiego
sprzymierzeńca i promotora rozwoju śląskości i otwartej tożsamości. Zadaniem
Kościoła jest rzetelne duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych na
śląskiej ziemi, co staramy się realizować. Nie boimy się też, w ramach naszej działalności duszpasterskiej, animowania i rozwoju wielokulturowości. Trzeba bowiem
jak najwięcej uczynić dla lepszego uświadomienia i umiłowania bogactwa śląskiej
tożsamości. Stąd też przed nami stoją trudne wyzwania. Wspomnę choćby tylko
te z zakresu duszpasterstwa mniejszości niemieckiej. Starsi odchodzą, średnie pokolenie nie zna języka i kultury niemieckiej, dzieci autochtonów nie chcą się nieraz
uczyć języka niemieckiego, absolwenci germanistyki nie zawsze są zainteresowani
promocją kultury niemieckiej.
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Nicola Remig

Dyrektor Muzeum Krajoznawstwa Śląskiego
w Domu Śląskim / Haus Schlesien, Königswinter

Kultura pamięci. W jaki sposób język
i kultura naszych rodziców określa ją nasz
obraz historii, wspomnienia oraz postrzeganie samych siebie? – na przykładzie
centrum HAUS SCHLESIEN w Königswinter
Szanowni Państwo,
Cieszę się bardzo, że jako dyrektor Centrum Informacji i Dokumentacji Śląskich
Tradycji Kulturowych HAUS SCHLESIEN mam okazję przedstawić Państwu swój
referat w ramach XVI Seminarium Śląskiego. Chciałabym serdecznie podziękować
za tę możliwość.
Tytuł referatu, o którego przygotowanie poproszona zostałam przez organizatorów, brzmi: „W jaki sposób język i kultura naszych rodziców określa ją nasz
obraz historii, wspomnienia oraz postrzeganie samych siebie?” i dotyka bardzo
złożonego tematu. Przedstawienie wspomnianego zagadnienia na przykładzie
działalności centrum HAUS SCHLESIEN również nie ułatwia postawionego zadania. Państwa oczekiwania jako mieszkańców Górnego Śląska (Oberschlesien)
lub Opolszczyzny (Oppelner Land) w stosunku do prezentacji tego tematu są
zapewne całkowicie odmienne od tego, co mogę powiedzieć na temat działań
centrum HAUS SCHLESIEN. Nasza działalność skupia się bowiem wokół przekazywania młodym pokoleniom „specyficznych niemieckich” tradycji kulturowych
Śląska. Odbiorcami naszych działań są głównie potomkowie osób pochodzących
ze Śląska, a mieszkających obecnie w zachodniej części Niemiec. W związku
z tym chciałabym na wstępie wyjaśnić kilka pojęć, które niekiedy mogłyby stać
się powodem nieporozumień.
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Po pierwsze, chciałabym przedstawić pokrótce instytucję, którą reprezentuję.
Centrum Kultury i Kształcenia HAUS SCHLESIEN prowadzone jest przez prywatne
stowarzyszenie użyteczności publicznej HAUS SCHLESIEN e.V. założone w 1973
roku przez wypędzonych ze Śląska oraz osoby zainteresowane regionem. W roku
1978 stowarzyszenie nabyło budynki dawnego folwarku cysterskiego w Königswinter
niedaleko Bonn, tworząc w tym miejscu w kolejnych latach centrum kulturalno-oświatowe podejmujące tematykę śląską. Centrum zlokalizowane jest w zachodniej
części Republiki Federalnej Niemiec, gdyż to właśnie tam większa część ludności
niemieckiej mieszkającej przed drugą wojną światową na Śląsku znalazła swoje
nowe miejsce na ziemi.
Jak na zachodzie Republiki Federalnej Niemiec oraz w działalności centrum
HAUS SCHLESIEN rozumiane są treści zawarte w pojęciu „Śląsk”? Nie jest to
Śląsk w rozumieniu tutejszych mieszkańców, a więc pokrywający się z terenem
województwa śląskiego, obejmującego swoim zasięgiem obszar Górnego Śląska
(Oberschlesien). Kiedy mówimy o Śląsku, to mamy na myśli całość jego obszaru,
począwszy od Dolnego i Górnego Śląska (Nieder- und Oberschlesien), poprzez
Opolszczyznę (Oppelner Land), niewielką część dzisiejszej Ziemi Lubuskiej (Lebuser Land) i Łużyc, aż po Ziemię Cieszyńską (Teschener Land). Jesteśmy przy tym
w pełni świadomi faktu, że Śląsk obejmował na przestrzeni wieków różne tereny
i nie można utożsamiać go z „pruskim Śląskiem”. Śląsk składa się więc z regionów bardzo odmiennych pod względem struktury i mentalności mieszkańców.
Różnorodność regionalna Śląska nie powstała dopiero w okresie powojennym,
lecz istniała tutaj już wcześniej.
Po drugie, na zachodzie Europy istnieje inne spojrzenie na skomplikowaną
kwestię, jaką jest Śląsk, niż wśród żyjącej tutaj obecnie ludności śląskiej. Jest to
spojrzenie dawnych mieszkańców wspomnianych regionów, osób wysiedlonych
w późniejszym okresie lub też Ślązaków wypędzonych po drugiej wojnie światowej,
którzy musieli szukać nowej ojczyzny w zachodnich (głównie angielskiej) strefach
okupacyjnych i na terenach okupowanych przez wojska radzieckie, na których
powstała późniejsza NRD. Ze względu na lokalizację centrum HAUS SCHLESIEN
w Nadrenii działalność instytucji koncentrowała się głównie na wspieraniu Ślązaków, którzy osiedlili się na zachodzie Niemiec i posiadali tym samym zupełnie inne
możliwości tworzenia kultury pamięci niż w przypadku dawnych Ślązaków mieszkających na terenie NRD. W nowych krajach związkowych zaległości w tej mierze
próbuje się nadrobić w ostatnich 20 latach, zakładając organizacje przyjaciół stron
rodzinnych oraz poprzez nowatorską działalność kulturalną dużych instytucji, takich
jak Muzeum Śląskie w Görlitz lub Niemieckie Forum Kultury Europy Wschodniej.
Różne spojrzenia na „Śląsk” wynikające z odmiennych warunków egzystencjalnych
i środowiskowych spowodowały wytworzenie się na Górnym Śląsku (Oberschlesien)
innych kultur pamięci niż na zachodzie Niemiec lub w NRD.
Kiedy mieszkańcy dzisiejszego Górnego Śląska (Oberschlesien) dyskutują
o kształtowaniu się ich postrzegania samych siebie poprzez pryzmat języka i kultury swoich rodziców, to dyskusja ta ma inny charakter niż rozważania nad tym,
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jak dalece język i kultura pokolenia rodziców mieszkającego na terenie zachodnich
Niemiec, a więc osób, które założyły, stworzyły i wypełniały treścią centrum HAUS
SCHLESIEN, wpłynęły na pokolenie ich dzieci.
Co więc należy rozumieć pod pojęciem kultury pamięci? Jedna z definicji
tego pojęcia brzmi:
Kultura pamięci oznacza całość sposobów zachowań i dopuszczalnych
społecznie lub nabytych norm w ramach danej społeczności lub grupy,
przy pomocy których zachowuje się w pamięci i przekazuje w określonym
celu świadomość przeszłości. Rdzeń kultury pamięci stanowią przede
wszystkim zbiorowe oraz indywidualne sposoby postrzegania wydarzeń
historycznych z aktualnej perspektywy. Prezentowanie obiektywnej wiedzy
historycznej odgrywa w tym kontekście mniejszą rolę. Istnieje różnica
pomiędzy prywatną i publiczną kulturą pamięci oraz właściwymi dla nich
stałymi i opartymi na wydarzeniach elementami. Charakterystyczną cechą
kultury pamięci jest fakt, iż wyobrażenia zbiorowości mają znaczący wpływ
na indywidualne postrzeganie wydarzeń. Kultura pamięci kształtowana
jest przez debaty, relacje i konflikty społeczne.
Jeżeli porównamy położenie ludności śląskiej mieszkającej dziś na terenie
Górnego Śląska/Opolszczyzny (Oberschlesien/Oppelner Land), wywodzącej się
z rodzin polskich, niemieckich lub mieszanych i zmuszonej przez dziesięciolecia
do życia w różnych systemach politycznych, z sytuacją wypędzonych Ślązaków
mieszkających na zachodzie Europy oraz ich potomków, to okazuje się, że mamy
do czynienia z dwoma odmiennymi zjawiskami. Podczas gdy pokolenie dzisiejszych
80-latków, pamiętających jeszcze dobrze swoje strony rodzinne, mówi o sobie
nadal jako o Ślązakach i wraz z postępującym wiekiem stara się coraz intensywniej troszczyć (w formie publikacji i różnych działań) o taką właśnie kulturę
pamięci, to pokolenie osób młodszych z reguły nie nazywa siebie już Ślązakami,
lecz w najlepszym razie postrzega się jako „osoby zainteresowane Śląskiem” lub
„poszukujące śladów przeszłości” związanych z korzeniami ich rodzin. Rośnie
również zainteresowanie samym regionem, wyjazdami do kraju przodków, które
czasem są powodem rozczarowania („wyobrażałem sobie to wszystko inaczej, tak
jak w wyidealizowanych opowieściach rodziców”), często jednakże odwiedzający
są pod ogromnym wrażeniem bogactwa kulturowego i piękna krajobrazu regionu.
Młodsze pokolenie musiało zmierzyć się z innymi wyzwaniami niż ludzie żyjący
obecnie w regionie. Młodzi ludzie chcieli i musieli przystosować się do nowego
otoczenia, w którym się znaleźli i w wielu przypadkach nie chcieli mieć nic do
czynienia ze śląską działalnością swoich rodziców i dziadków, głównie dlatego,
że ludność pochodząca z terenów wschodnich w nowym otoczeniu często spotykała się z niechęcią. Młode pokolenie w większości odwracało się od działalności
politycznej ziomkostw lub Związku Wypędzonych (BdV) i nadal odnosi się do
niej raczej niechętnie. Należy jednakże również zauważyć, że zainteresowanie
zarówno kulturą i historią kraju przodków, jak i osobistymi wspomnieniami rośnie
21

wraz ze zwiększającym się dystansem czasowym do wydarzeń pierwszej połowy
ubiegłego wieku oraz zmniejszeniem związanego z nimi balastu emocjonalnego.
Coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o tym, że „niewystarczająco uważnie
słuchano opowiadań”, kiedy jeszcze można było ich słuchać, więc poszukuje się
teraz śladów przeszłości – np. na wystawach lub w bibliotece naszego centrum
HAUS SCHLESIEN. W ostatnich latach pojawiło się ponadto bardzo wiele publikacji,
filmów i dokumentalnych programów telewizyjnych poświęconych tym tematom.
Istnieje więc dążenie do dostosowania się z jednej strony i pamięć lub zainteresowanie się przeszłością z drugiej.
Czy możliwe jest w ogóle zachowanie na zachodzie Niemiec „kultury śląskiej”,
w której jeszcze żyło i którą próbowało potem przekazać potomnym pokolenie rodziców? Czy możliwe jest „nasiąknięcie kulturą śląską” poza pierwotnym środowiskiem
jej istnienia? W dłuższym okresie nie wydaje się to możliwe. Możliwe jest zachowanie wspomnień, przyswojenie sobie nowej, typowo zachodniej kultury regionalnej.
Typowy dla regionu język, a więc dialekt czy regionalne naleciałości językowe nie
są widoczne w języku, jakim posługują się potomkowie wypędzonych na zachodzie
Niemiec. Zauważyć można raczej izolację niż chęć dostosowania się do nowego
otoczenia, wykorzystując znajomość języka literackiego lub dialekt regionalny.
Najmłodsze pokolenie charakteryzuje się poza tym małym przywiązaniem do
regionalności i uważa się raczej za Europejczyków. Otwarte granice i poznawanie
odmienności wydaje się w obliczu powszechnej mobilności czymś całkowicie
naturalnym. W wyniku ujednolicenia gospodarki, które staje się coraz bardziej
powszechne również w Polsce np. poprzez obecność wielkich koncernów, różnice
regionalne tracą coraz bardziej na znaczeniu.
Na zachodzie Niemiec podchodzi się do kultury typowo śląskiej często dość
sceptycznie. Wielu ludzi podziela przesąd, że wszystko co „śląskie” należy utożsamiać ze „spoglądaniem w przeszłość”, trzymaniem się dawnych, staroświeckich
tradycji, które obecnie nie odgrywają już żadnej roli. Postawa ta widoczna jest
również w braku młodych ludzi wśród działaczy takich organizacji politycznych jak
ziomkostwa i Związek Wypędzonych (BdV).
Większość potomków Ślązaków mieszkających na zachodzie Niemiec raczej
w niewielkim stopniu przejęła język i kulturę swoich rodziców. Większy wpływ na
ich postawy ma z pewnością szkoła, środowisko i region, w którym żyją oraz dążenie do dostosowania się. Wyobrażenia dotyczące historii i sposób postrzegania
siebie są raczej bliższe kulturze europejskiej niż „śląskiej”. W ostatnim czasie widać
jednakże, jak już wspomniałam, rosnące zainteresowanie kulturą śląską, które ma
całkiem inne podłoże i jest raczej ogólne.
Centrum HAUS SCHLESIEN próbuje poprzez różnego rodzaju imprezy w ramach prowadzonej działalności kulturalnej przełamać sceptycyzm młodego pokolenia w Republice Federalnej Niemiec w stosunku do kwestii śląskiej, prezentując
tematykę śląską w interesującej formie:
–
projektów tematycznych skierowanych do uczniów,
–
tworzenia sieci regionalnych instytucji kulturalnych, przez co centrum HAUS
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SCHLESIEN postrzegane jest jako naturalny partner współpracy w regionie
Bonn/Königswinter,
zewnętrznych dwujęzycznych wystaw objazdowych, prezentowanych w całych
Niemczech oraz w Polsce na Dolnym i Górnym Śląsku (Nieder- und Ober
schlesien),
doskonalenia nauczycieli,
seminariów organizowanych dla polskich studentów,
programu praktyk skierowanego do studentów polskich i niemieckich.

Szanse utrzymania zainteresowania szeroko pojętą kulturą śląską w kręgach
osób posiadających lub nieposiadających korzeni śląskich istnieją na płaszczyźnie
bardziej obiektywnej, w ramach dyskursu odznaczającego się odpowiednim dystansem w podejściu do historii i kultury regionu. Nie grupy folklorystyczne prezentujące typowo śląskie obyczaje, lecz dyskusje na tematy poruszające kwestie
ważne dla wykształconej inteligencji mają szansę na „przetrwanie”. W ten sposób
można również zatrzymać w pamięci odrębność kulturalną oraz osiągnięcia Śląska i jego mieszkańców. Pielęgnowanie tradycji i stroje ludowe kojarzone są na
zachodzie Niemiec często ze sztucznością i wywołują raczej nostalgię. W regionie,
z którego pochodzą, a więc na Dolnym i Górnym Śląsku (Nieder- und Oberschlesien) prezentowanie ich jest w pełni usprawiedliwione. Niekiedy stroje te są na
nowo odkrywane, jak np. stroje i wzory śląskie w Kamiennej Górze (Landeshut),
co prowadzi do odkrycia dawnej tożsamości miasta i jest przyjmowane z wdzięcznością przez część obecnego społeczeństwa.
Działalność informacyjna i oświatowa prowadzona jest przez centrum HAUS
SCHLESIEN w oparciu o całościową koncepcję pracy edukacyjnej. Centrum jest
zarówno instytucją prezentującą i przekazującą wartości kultury śląskiej odbiorcom
zainteresowanym historią i kulturą, jak i miejscem spotkań i ośrodkiem edukacyjnym dla różnych grup prowadzących działania na rzecz porozumienia z Polską
i Republiką Czeską. W swojej działalności centrum korzysta z prowadzonej od
ponad trzech dziesięcioleci biblioteki, archiwum, pomieszczeń wystawowych oraz
oferuje zaplecze konferencyjne i bazę noclegową. Prezentowana w centrum wystawa
stała na temat historii kultury i etnografii Dolnego i Górnego Śląska (Nieder- und
Oberschlesien) oraz podejmujące różne tematy wystawy czasowe oferują merytoryczne podejście do historii i kultury śląskiej. Warunkiem dotarcia do różnych
grup docelowych i wiekowych jest aktualna i często zmieniająca się oferta w ramach działalności wystawienniczej i seminaryjnej centrum, obejmująca corocznie
wiele różnorodnych imprez. Ze względu na ożywioną działalność prowadzoną od
wielu lat w Polsce oraz dwujęzyczne wystawy objazdowe organizowane w Polsce
i Niemczech centrum HAUS SCHLESIEN cieszy się coraz większą popularnością.
Część działalności związanej z transferem pamięci realizowana jest od 1996
roku w ramach seminariów organizowanych dla studentów we współpracy z polskimi
uczelniami wyższymi i nauczycielskimi kolegiami języków obcych. Co roku centrum
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HAUS SCHLESIEN gości podczas tygodniowych seminariów około dziesięciu 30-osobowych grup studentów z Polski i Czech. Seminaria otrzymały wsparcie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu wspierania
działań na rzecz porozumienia, skierowanego do przyszłych multiplikatorów. W seminariach, które stały się oficjalną częścią programu kształcenia uczelni na danym
kierunku, udział wzięło dotychczas ponad 100 grup, a więc około 4000 studentów.
Seminaria powiązane z tygodniowym pobytem w centrum HAUS SCHLESIEN,
obejmującym bardzo bogaty program (wykłady, rozmowy ze świadkami wydarzeń,
wycieczki, zwiedzanie), wspierane finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i kierowane od wielu lat przez pana Adriana
Sobka umożliwiają młodym ludziom głębsze zajęcie się regionem, w którym żyją
oraz jego historią.
W przełamywaniu stereotypów istotną rolę odgrywają spotkania, a w szczególności rozmowy ze świadkami wydarzeń.
Poszukiwanie śladów przeszłości na Śląsku i w Polsce jest również jednym
z celów wielu wycieczek niemieckich klas maturalnych do Polski. Elementem
przygotowania takiego wyjazdu jest w wielu przypadkach poszukiwanie w centrum
HAUS SCHLESIEN informacji na temat szczególnych cech regionu stanowiącego cel
podróży. Pytanie zadane uczniom o przyczynę, dla której centrum HAUS SCHLESIEN znajduje się właśnie w Nadrenii, pozostaje prawie zawsze bez odpowiedzi.
Ani rodziny (choć prawie jedna trzecia ludności posiada korzenie śląskie), ani
nauczyciele aż do klasy maturalnej nie przekazali uczniom jakiejkolwiek wiedzy
historycznej na temat skutków drugiej wojny światowej, które doprowadziły do
tego, że Ślązacy wypędzeni ze swojej ojczyzny utworzyli w latach 70. ubiegłego
wieku wspólnym wysiłkiem miejsce pamięci o swojej małej ojczyźnie. Również ten
fakt jest dowodem na to, w jak niewielkim stopniu żywa kultura pamięci Ślązaków
obecna jest wśród przedstawicieli młodego pokolenia.
Cechą charakterystyczną dla obydwu młodych pokoleń, zarówno w Polsce,
jak i w Niemczech jest moim zdaniem fakt, że młodzi ludzie w mniejszym stopniu
zainteresowani są odmiennością narodowościową, a więcej wagi przywiązują do
możliwości, jakie otwiera przed nimi Europa. Pojmowanie regionu jako miejsca
pochodzenia swoich przodków lub jako miejsca, w którym żyję, stało się częścią
europejskiej kultury, a pytanie czy region ten charakteryzował się w przeszłości
silniejszymi wpływami kultury polskiej czy raczej niemieckiej, ma dla młodych
ludzi coraz mniejsze znaczenie.
Centrum HAUS SCHLESIEN jest więc centrum spotkań Ślązaków i osób zainteresowanych historią. Działalność centrum ukierunkowana jest na utrzymywanie
pamięci o Śląsku również wśród przyszłych pokoleń i przekazywanie odwiedzającym
placówkę wiedzy na temat szczególnych osiągnięć kulturalnych regionu. Potrzeba
przekazywania tych informacji dotyczy dziś również potomków osób z „pokolenia
będącego świadkiem tamtych wydarzeń”, którzy przyjeżdżając również z Polski
w ramach wizyt w coraz większym zakresie korzystają z oferty centrum.
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Śląskie identyfikacje.
Potrzeba regionalnej edukacji
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łówne hasło tematu niniejszego tekstu wymaga ustosunkowania się do obu
jego członów: śląskie i indentyfikacje. Określenie śląskie chcę tu rozumieć
bardzo szeroko – jako identyfikację etniczną osób w jakikolwiek sposób związanych
ze Śląskiem, a właściwie z Górnym Śląskiem, tzn. pochodzących ze Śląska, zamieszkałych na Śląsku, pracujących na Śląsku, czy w jakiś sposób utożsamiających się
ze Śląskiem. Z kolei identyfikację rozumiem za Antoniną Kłoskowską jako element
tożsamości człowieka, jego indywidualne odniesienie do tożsamości grupy, której
jest członkiem. W przypadku identyfikacji śląskiej w powszechnej opinii istotne znaczenie ma jej zakres – czy uważamy śląskość za tożsamość etniczną czy narodową.
Jednakże granica między pojęciami tożsamości (identyfikacji) narodowej i etnicznej
jest bardzo trudna do wyznaczenia. Właściwie zależy od tego, jak nazwiemy grupę,
która stanowi odnośnik utożsamiania się / identyfikowania. W przypadku grupy narodowej mówić będziemy o tożsamości narodowej, a w przypadku grupy etnicznej
(etnograficznej) mówimy o tożsamości etnicznej. Ważne jest zatem, jaka nazwa
przysługuje danej grupie społecznej, której tożsamość badamy.
We współczesnym świecie dla zachowania obiektywizmu naukowego należy
w takim nazewnictwie przyjąć stan prawny obowiązujący w danym momencie
w danym państwie (co nie wyklucza dążeń różnych grup do zmiany tego stanu prawnego). Za takowy na terenie Polski należy uznać postanowienia Ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W Ustawie
za mniejszości narodowe uznano te, które mają oparcie w istniejącym gdzieś państwie (kwestię, czy np. polską – z XVI w. – mniejszość ormiańską można w pełni
utożsamiać z dzisiejszą Armenią, zostawiamy na boku, bo to rozważania na inną
okazję). Za mniejszości etniczne zaś uznano te, które takiego oparcia nie mają.
Mniejszości narodowe i etniczne są w Ustawie wymienione. Wiadomo więc, które
grupy uważa się za owe mniejszości.
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Bardziej kłopotliwy natomiast jest fakt niewskazania w żadnej powszechnej
ustawie grup, które można by nazwać „grupami etnicznymi” – niekoniecznie
mniejszościami etnicznymi. Mniejszości etniczne w Ustawie to tylko takie, których
centrum (większość członków) znajduje się poza granicami państwa polskiego:
karaimska, tatarska, łemkowska, romska. Nic się nie mówi w Ustawie o grupach
silnie uwarunkowanych kulturowo – często równie silnie, dodajmy, jak grupy
będące mniejszościami narodowymi lub etnicznymi, a nierzadko wielekroć liczebniejsze – których centrum lub które w całości znajdują się na terytorium Polski.
Za bardzo drobny wyłom (odstępstwo) można uznać Kaszubów, którzy w świetle
Ustawy są grupą mającą język regionalny. I tyle. Pozostałe czynniki odrębności –
choćby kulturowej – nie zostały w Ustawie uwzględnione. Inne grupy kulturowe,
etniczno-kulturowe, etniczne nie mają nawet takich sankcji prawnych.
Ocena typu grupy, jaką stanowią Ślązacy, zależy od opcji politycznej, od
politycznego punktu widzenia, gdyż obiektywnie cechy wskazanych grup nie są
rozłączne, lecz stopniowalne. W przypadku Śląska i Ślązaków najistotniejsze czynniki więzi w ramach grupy etnicznej to:
–
silny związek ze swoim terytorium
–
świadomość wspólnoty (pochodzenia, kultury) i odrębności od innych
–
odrębność językowa
–
zachowywanie pewnych elementów kultury charakterystycznych dla wszystkich
członków tej zbiorowości (wspólny zespół elementów kultury).
W powszechnym, potocznym rozumieniu nie występuje pełna rozłączność
pojęć narodowości i przynależności do grupy etnicznej. Tzw. przeciętny zjadacz
chleba nie odróżnia narodowości od odrębności etnicznej. W Ustawie mniejszości
narodowe i etniczne różnią się jednym punktem – wcześniej wskazanym przy pełnej zbieżności pozostałych. Nawet autorzy pytań spisowych (spisu powszechnego
z 2011 roku) nie rozróżnili tych pojęć, wstawiając je w jednym pytaniu tak, że
odpowiadający mogą uznać je za tożsame.
Granice nie są ostre, pojęcia mają wiele punktów wspólnych, dlatego tak
trudno wciąż wydzielić granice i dlatego kwestia odróżnienia narodowości i grupy
etnicznej wywołuje tyle sporów politycznych. Kłoskowska pisze, że pojęcie grup
etnicznych odnosi się „albo do społeczności pierwotnych i tradycyjnych, które nie
osiągnęły jeszcze świadomości narodowej, albo do grup mniejszości narodowych
w złożonym pluralistycznym społeczeństwie” (Kłoskowska 1991, 52) – pojęcie
znów nie do końca precyzyjne, bo precyzyjne być nie może, tym bardziej że
nawet w odniesieniu do kultury narodowej żaden z tradycyjnie i/lub badawczo
wydzielanych elementów kultury narodowej „nie może być uznany za konieczny
ani wystarczający dla stwierdzenia występowania tego typu kulturowej całości”
(Kłoskowska 1991, 51).
Rozróżnienie między grupą etniczną a narodowością jest trudniejsze niż wyróżnienie jej od narodu. Podobnie jak grupa etniczna – narodowość „nie posiada
własnej odrębnej struktury społeczno-politycznej, nie stanowi podmiotu w zinstytucjonalizowanym życiu publicznym. Przynależność do tego rodzaju zbiorowości
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należy wyłącznie do sfery indywidualnych zainteresowań pojedynczych obywateli
i ich grup nieformalnych” (Chlebowczyk 1975, 15). Kwestię wagi świadomości
w kształtowaniu się poczucia przynależności do tego typu grup podkreśla też Słownik
etnologiczny, choćby w definicji grupy etnicznej, którą tworzą „ludzie niekoniecznie
i w niejednakowym stopniu charakteryzujący się wspólnym pochodzeniem i kulturą, lecz często tylko żywiący przekonanie o wspólnocie pochodzenia i kultury”
i podobnie w opisie grupy etnograficznej, którą „wyróżnia połączenie odrębnych
cech kulturowych ze świadomością odrębności grupowej” (Staszczak 1987, 144,
147). Równie silnie rolę świadomości akcentuje Józef Burszta, definiując etnos
jako pojęcie najszersze w stosunku do wcześniej omawianych. Uważa, iż etnos to:
„ukształtowana grupa ludzka, cechująca się odrębnym językiem (lub tylko gwarą),
wykazująca swoiste cechy własnej kultury, mająca własną nazwę oraz poczucie
odrębności w stosunku do analogicznych grup innych” (Burszta 1974, 12).
Dodatkowy element komplikujący nasze rozważania to występowanie dwóch
różnych składników narodowościowych śląskich identyfikacji: polskich i niemieckich.
Ten ostatni zaś nadal budzi w Polsce wielkie emocje, stając się powodem politycznych kontrowersji i bywa wykorzystywany dla doraźnych politycznych celów. I choć
wiele już przeprowadzono ankiet i kwestionariuszy, dokonano naukowych analiz
i interpretacji ich wyników, do powszechnej, a przede wszystkim politycznej świadomości polskiej docierają one powoli. Wyniki badań z przełomu XX i XXI wieku
przedstawiła w jednej ze swoich prac Wanatowicz. Znaleźć tam można zestawienie
danych liczbowych przedstawiających obraz samoidentyfikacji narodowej, będące
wynikiem badań przeprowadzonych na Śląsku Opolskim w 1996 roku: „Polacy –
7,3%, Polacy Ślązacy – 11,9%, Ślązacy Polacy – 14,2%, Ślązacy – 31,1%, Ślązacy
Niemcy – 13,3%, Niemcy Ślązacy – 9,2%, Niemcy – 11,9%” (Wanatowicz 2004,
162-163). Z zestawienia wyraźnie widać, że narodowościowe składniki tożsamości
są trudne do określenia przez samych zainteresowanych. Aż 48% respondentów
podaje podwójną indentyfikację, a do osób z problematyczną identyfikacją należałoby w tym wypadku zaliczyć także owe 31,1% deklarujących identyfikację wyłącznie
śląską. Piszą o tym autorzy jednego z najbardziej interesujących i wszechstronnych
zbiorów studiów Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim (Frysztacki 1998). Autorka jednego z opracowań Maria
Śmiełowska pisze m.in. (zdecydowanie w czasie teraźniejszym):
„Czasem śląskość pozostaje najpewniejszym i jedynym niekwestionowanym
składnikiem tożsamości, niekiedy jest rezultatem niespełnionych dążeń afiliacyjnych z grupami narodowymi. »Tylko śląskość« może też wynikać z rozważenia
doświadczeń historii Śląska, rozpatrywanych z perspektywy losów indywidualnych
i zbiorowości. W każdym razie śląskość – tak jak stwierdza Ossowski – jest predestynowana, oznacza naturalną, nierozerwalną więź, wynikającą z faktu urodzenia
i życia w tym obszarze kulturowym”. (Śmiełowska 1998, 225-226).
I warto tu jeszcze przytoczyć fragment odnoszący się do pojedynczego losu
i pojedynczej identyfikacji: „Córka wyraźnie określa się jako Ślązaczka i dopowiada:
Nie zmienię tego; śląskość stanowi wyposażenie wyczerpujące tożsamość: Jak
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jestem Ślązaczką, to Ślązaczką [...], wynikającą z rodowodu i faktu życia wśród
swoich, we własnej prywatnej ojczyźnie” (Śmiełowska 1998, 226). W przypadku
problemów z jednoznacznym odniesieniem narodowym identyfikacja czysto etniczna
jest często tożsamościowym ratunkiem.
Wobec takiej rozbieżności określeń identyfikacyjnych należałoby zadać pytanie:
czy na Śląsku występuje zjawisko jednolicie rozumianej tożsamości regionalnej?
Wydaje się bowiem, iż dyskusje i polemiki narodowościowe zdominowały myślenie
i rozumienie tożsamości. Przy tym nawet jeśli mówimy o tożsamości etnicznej, to
i tak nie jest ona równoznaczna z tożsamością regionalną, jaka byłaby potrzebna
dziś na Śląsku. Samo województwo śląskie bowiem to teren o układzie demograficznym: 40% osób, które można by uznać za etnicznych Ślazaków i 60% osób
napływowych. Na dodatek województwo śląskie – a ten teren w świadomości
większości osób w Polsce oznacza Górny Śląsk – nie jest terenem etnicznie jednolitym. W badaniach tożsamościowych należałoby bowiem uwzględnić choćby
Zagłębie funkcjonujące w ramach województwa wystarczająco długo, by odniesienia
do Śląska stały się dla jego mieszkańców codzienną koniecznością.
Wreszcie ważne na dziś pytanie: jeśli tożsamość regionalna jako podstawa
odniesienia dla regionalnej identyfikacji nie istnieje, to czy warto taką tożsamość
kreować i w oparciu o jakie elementy? Tu muszę wystąpić przeciw tym, którzy
zwalczają ideę prawnego ustanowienia języka śląskiego, twierdząc, iż jakakolwiek
kodyfikacja czy normatywizacja oraz próba uczenia śląskiego w szkołach zniszczy
tradycyjną śląskość. Pewnym przemianom nie da się przeciwdziałać, jeśli chcemy
mówić o tożsamości żywych ludzi funkcjonujących w faktycznym społeczeństwie.
Inaczej doprowadzimy do istnienia skansenu, który można zwiedzać, ale nie można
w nim normalnie żyć.
Kreowanie tożsamości wymaga intensywnych działań edukacyjnych. Spróbujmy
tu sformułować definicję terminu edukacja. Jest to potrzebne, wchodzą tu bowiem
w grę dwa jego skrajne rozumienia, najszersze i najwęższe. Relacji między nimi
uwagę poświęciła w swoim tekście np. Bernadeta Niesporek-Szamburska, pisząc:
„Jedną z bardziej zwięzłych definicji edukacji przytoczono w Innym słowniku
języka polskiego. Według autorów:
Edukacja to:
1. uczenie kogoś lub uczenie się, zwłaszcza instytucjonalne, np. w szkole.
To także:
2. kształtowanie u kogoś określonych postaw i reakcji” (Bańko 2000, t. 1, 365).
W opracowaniach naukowych przedstawiana jest ona jako proces prowadzący
do zmian o charakterze rozwojowym u podmiotu edukacji (por. Nocoń 2009, Guzik
2003). I jak zauważają badacze, niezależnie od faktu, że najczęściej jest odnoszona, jak w przytoczonej definicji, do społecznych sytuacji nauczania w ramach
instytucji zajmujących się edukacją społeczeństwa, nie ogranicza się tylko do tych
ram, „ale odnosi się do wszelkich sytuacji komunikacyjnych, w których zachodzi
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proces włączania adepta we wspólnotę dyskursu. Mieszczą się w jego obrębie
wszelkie sytuacje, w których nabywana jest szeroko rozumiana wiedza: oficjalne
i nieoficjalne, formalne i nieformalne, powtarzalne i okazjonalne; nie ogranicza […]
[jej – B. N.-Sz.] ani przestrzeń, ani czas interakcji, ani wiek adepta” (Nocoń 2009,
20) [Niesporek-Szamburska 2011].
Niniejszy tekst odnosi się do obu pojęć. Mam na uwadze wzajemne przenikanie
się edukacji w znaczeniu szkolnej dydaktyki i edukacji w znaczeniu szeroko zakrojonej
społecznej akcji uświadamiającej. W przypadku etnolektu regionalnego aspirującego
(dopiero) do pozycji języka regionalnego są to pojęcia inkluzywne i komplementarne.
Edukacja społeczna wśród rodowitych Ślązaków mogłaby się zdawać niepotrzebna. Wydawałoby się, iż w grupach etnicznych, etnograficznych i regionalnych
o silnym poczuciu grupowej tożsamości i wobec tego równie silnej identyfikacji
swych członków z grupą i reprezentowanymi przez nią wartościami, poczucie
konieczności edukacji dla tych wartości jest niekwestionowalne. Jednakże bywa
z owym poczuciem różnie.
Jedną z najważniejszych wartości, która statystycznie pojawia się na pierwszym miejscu w każdym rankingu badania identyfikacji Ślązaków, jest ich etnolekt:
język, dialekt, gwara, mowa… Czy nazwa, etykietka ma znaczenie? Okazuje się,
że ma i to całkiem spore.
W opinii społecznej nie ma pełnego porozumienia zarówno co do tego, jak
zakwalifikować śląski składnik tożsamości – jako identyfikację narodową czy etniczną, jak i co do kwalifikacji terminologicznej swojego etnolektu (dlatego używany
tu termin językoznawczy jest najbardziej neutralny).
Kolejnym punktem spornym jest stosunek do działań kodyfikacyjnych i ustawowych trzech podstawowych regionów historyczno-geograficzno-etnicznego Górnego
Śląska: Opolszczyzna, Górny Śląsk przemysłowy, Śląsk Cieszyński.
Wobec tego na pytanie: „czy” uczyć śląszczyzny? wbrew pozorom, a może
i oczekiwaniom, na Śląsku nie pada jednoznaczna odpowiedź. Wśród zwolenników
wprowadzenia etnolektu śląskiego do szkół jako podstawowy argument wymieniane
jest poczesne miejsce „języka” wśród zestawu wartości budujących śląską tożsamość. Z kolei przeciwnicy nauczania szkolnego podzieleni są – w uproszczeniu – na
dwie grupy. Pierwsza to osoby „nadwartościowujące” swój etnolekt – czyli te, które
twierdzą, iż zdolność mówienia po śląsku („godania”) można wyłącznie odziedziczyć genetycznie i wyssać z mlekiem matki, i nikt, kto nie urodził się Ślązakiem
i nie wychował w rodzinie śląskiej nigdy nie będzie w stanie nauczyć się „godać”:
B: A ludzie, co niy sóm Ślązakami, a nauczyli sie mówić po śląsku?
J: W zasadzie według mie, jo sie niy spotkoł z takiym, według mie niy idzie
sie nauczyć śląskigo. Bo śląski język jest twardy. I na przikłod ktoś z Polski bydzie
bardzo dobrze mówił po śląsku, ale ón dokładnie jednak niy bydzie mówił po
śląsku. Tyż akcentu nie bedzie miał.
[Górnik, zamieszkały w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, Ślązak, około 40 lat] [Teksty, 75]
R: I czasami che che, przekryncajóm tyż niktóre te słowa śląskie niy.
E: No to śmiesznie, śmiesznie brzmi.
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R: Znaczy to zaroś sie wyczuje, że to niy je typowy Ślązok. Może próbujóm
to naśladować, że, że tak, te nazwy, sóm śląskie na przikład, i narzyńdzi, różnych
urządzyń, nó to łóni sie, są zmuszyni tyż tak, godać niy, nó, ale to sie wyczuje,
że óni już iny akcynt tam, majóm niy.
[R: i E: emerytowani górnicy, zamieszkali w Rudzie Śląskiej i w Świętochłowicach, Ślązacy, około 60-65 lat] [Teksty, 77]
Bo na przykład moja siostra ma męża też nie-Ślązaka z Wadowic. To jest
chłopak, ale pracuje – już pracował, bo już jest na rencie téj osłonowéj – ponad
dwadzieścia lat na kopalni, więc sie „uślązaczył”. Fakt, że ón godo, ale z takóm
naleciałościóm troszkę innom, że to nie jest to.
[Pracowniczka banku, urodzona w Świętochłowicach, zamieszkała od 20 lat
w Sosnowcu (czyli poza Śląskiem), Ślązaczka, około 40 lat] [Teksty, 83]
Z kolei to w ostatnim okresie zrobił sie trochę taki szpan, prawda, żeby tyż
umieć godać, w związku z czym radośnie to czasem brzmi w wielu ustach niytutejszych, kiedy taki prawda, chciołby sie pogodać, ino mu to niy bardzo wychodzi.
[Lekarz, zamieszkały w Katowicach na osiedlu 1000-lecia, Ślązak, około 50
lat] [Teksty, 116]
W przekonaniu takich osób nie ma sensu, nie warto nikogo uczyć śląszczyzny. Ci bowiem, którzy „mieli szczęście” urodzić się i wychować na Śląsku, umieją
„godać” i żadne nauki nie są im już w tym względzie w zasadzie potrzebne. Z kolei
ci, którym to nie było dane, nie mają po co się starać. Śląszczyzna wedle nich
jest tak specyficzna pod względem słownictwa, gramatyki, wymowy, że nie da się
jej wyuczyć, nie da się jej naśladować.
Druga liczna grupa to osoby „niedowartościowujące” śląszczyznę. Są wśród
nich przede wszystkim gorący przeciwnicy ujęzykowienia etnolektu śląskiego,
czyli nadania mu statusu języka regionalnego. To osoby uważające, iż śląszczyzna
to „tylko” gwara lub dialekt i wobec tego nie jest godna nauczania w szkołach.
Zazwyczaj zresztą są to osoby skłonne do usuwania śląszczyzny z komunikacji
domowej z dziećmi i wnukami – uważają bowiem, że naleciałości śląskie mogą
utrudnić naukę szkolną i uniemożliwić dzieciom osiąganie odpowiednich szczebli
kształcenia i robienie kariery we współczesnym świecie.
I jedna, i druga postawa to świadectwa niedostatecznej wiedzy, jeśli nie wręcz
niewiedzy, na temat tego, czym jest regionalny etnolekt (oczywiście, bez względu
na to, jaki jest jego status: czy to język regionalny, czy dialekt).
Wreszcie trzecia grupa zagadnień to byłaby odpowiedź na pytanie: jakiej
uczyć śląszczyzny? Tu należałoby rozważyć choćby owe trzy regiony. Kodyfikacja
zaproponowana przez zespół działający z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Loquela
Silesiana budzi opory różnych środowisk na Górnym Śląsku północnym (Opolszczyzna) i południowym (Cieszyńskie). Wysuwany jest argument ujednolicenia
śląszczyzny wedle zasad Górnego Śląska środkowego. Wynika on z nieznajomości
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faktów, gdyż proponowana kodyfikacja była od początku kodyfikacją wariantywną,
uwzględniającą odrębności fonetyczne (np. realizacja [á] pochylonego, przedniej
nosówki, mazurzenie) i gramatyczne (końcówka biernika żeńskiego: -a, -a z tyldą,
-ym) między trzema podstawowymi częściami Górnego Śląska.
Odpowiedzi na poprzednie pytanie łączą się z kolejnym: „kogo” uczyć śląszczyzny? I tu rozważenie wyboru wśród kilku grup: dzieci czy dorosłych, tylko
etnicznych Ślązaków, czy też osoby napływowe lub z terenów włączonych do
województw śląskich, a nie będących Śląskiem, i wreszcie których Ślązaków uczyć,
z których części Śląska.
Jeśli chcielibyśmy dążyć do zmiany postaw w społeczeństwie, należałoby
zacząć przede wszystkim od natychmiastowego wprowadzenia obowiązkowej edukacji regionalnej w kształceniu akademickim – polonistów, historyków itd., czyli
przede wszystkim tych, spośród których rekrutują się przyszli nauczyciele. To im
trzeba pokazać, jakie miejsce w hierarchii wartości zajmuje etnolekt w społeczności, szczególnie tej, w której więzi mają charakter głównie kulturowy. Po drugie,
ważne jest nabycie kompetencji pragmatycznej, tzn. uświadomienia sobie zestawu
sytuacji komunikacyjnych, w których etnolekt regionalny jest stosowny. To zadanie
powinny wypełniać uniwersytety. Ośrodkiem akademickiego kształcenia regionalnego
(uwzględniającego w odpowiednim stopniu kształcenie regionalne) winny być na
całym Górnym Śląsku Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Opolski. Oczywiście, nie
chcę twierdzić, że mój macierzysty Uniwersytet w ogóle nie ma w swojej ofercie
treści regionalnych, ale są one kroplą w morzu potrzeb. Na kilka tysięcy godzin,
które zaliczają w ciągu studiów poloniści na Uniwersytecie Śląskim, tylko 30 godzin
to „zróżnicowanie regionalne polszczyzny”. Można obliczyć, że jest to ok. 0,5%.
W ramach tych 30 godzin ponadto 1/3 należy poświęcić sprawom ogólnym, by
dopiero na tym tle umiejscowić kwestie śląskie. W zasadzie w ogóle nie ma miejsca
na regionalną literaturę, elementy historii regionu, sztukę… A przecież absolwenci
śląskiej polonistyki będą nauczycielami w szkołach na Śląsku.
Wiele działań podejmowanych przez specjalistów różnych dyscyplin nie ma
miejsc wspólnych. Nie współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy, badacze treści
regionalnych z pedagogiki, filologii polskiej, germanistyki, politologii, socjologii,
historii. Wspólne przedsięwzięcia zdarzają sie niezwykle rzadko.
Przytaczam wypowiedź studentki-polonistki, notabene nie-Ślązaczki:
„Myślę, że śląski w szkołach wpłynąłby na stosunek Ślązaków do swego rodzimego języka, który często jest deprecjonowany przez nich samych. Tymczasem
powinien być przedmiotem ich troski o jego trwałość, żywość i przekazywanie
następnym pokoleniom jako wielka wartość, specyficzność i element stanowiący
o tożsamości tego regionu”.
Jednak, by nauczyciele mogli w szkołach prowadzić lekcje regionalne, należy
nie tylko im na to zezwolić, ale także odpowiednio ich wykształcić. Po drugie,
należy sporo o tym mówić i pisać (tu swoją rolę w edukacji społecznej musiałyby
odegrać media), by rodzice chcieli dzieci na takie lekcje posyłać, a dzieci, by chciały
na nie chodzić. Nie tylko rodzice-Ślązacy i nie tylko dzieci z rodzin autochtonicznie
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śląskich. Wszak nikomu nie zaszkodzi poznanie wartości terenu, regionu, w którym przyszło mu żyć. Jednym z szokujących przykładów ograniczonego widzenia
świata była kilkanaście lat temu wypowiedź dziennikarki z regionalnego programu
TVP, która zakończyła (!) dyskusję słowami: „a ja bym nigdy swojego dziecka na
taką lekcję nie wysłała”.
Drugi zestaw zagadnień to rozumienie edukacji jako nauczania szkolnego.
Tu od lat panuje niezgoda co do charakteru nauczania regionalnego:
–
czy przedmiotem nauczania miałby być tylko etnolekt, czy też śląszczyzna
byłaby jednym z elementów nauczania regionalnego?
–
czym byłby etnolekt w nauczaniu, tzn. najprościej rzecz ujmując, czy lekcje
miałyby być: o śląskim, po śląsku, śląskiego?
Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się oczywista. Zresztą padła ona już
właściwie we wcześniejszych rozważaniach. Drugie pytanie jest trudniejsze. Nie
ulega wątpliwości, że nauczanie szkolne „powinno” zawierać elementy wiedzy językoznawczej (podanej w odpowiedni sposób na odpowiednim etapie nauczania).
Nabycie wiedzy na temat systemowych faktów etnolektu śląskiego, różnic między
nim a polszczyzną ogólną, nabycie kompetencji w rozróżnianiu regionalizmów
(jak choćby udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa) od dialektyzmów pozwoliłoby uczniom uświadomić sobie specyfikę własnego języka, unikać interferencji
i wreszcie bardziej świadomie wybierać sytuacje, w których można pozwolić sobie
na zwolnienie czujnika poprawności „literackiej polszczyzny”. Można też wskazać
korzyści dla osób uczących się języka niemieckiego, które mogłyby wykorzystać
zjawisko transferu pozytywnego: sporo słownictwa, ale i struktur gramatycznych
w śląszczyźnie ma bowiem swe źródło w języku niemieckim. Bardzo interesujące
efekty może dać wykorzystanie nowszych teorii językoznawczych, np. wprowadzenie
badania językowego obrazu świata: inny sposób obserwowania zjawisk: „czerwona
kapusta” w języku ogólnopolskim – od jej koloru na grządce, to „modro kapusta”
po śląsku – od jej koloru po ugotowaniu.
Podstawowe pytanie, które w ostatnich latach pada w dyskusjach naukowych, politycznych, ale także w zwykłych rozmowach codziennych, dotyczy drugiej
możliwości: czy uczyć śląskiego? Wiele osób odpowiada na nie negatywnie (zob.
wypowiedzi przytoczone na początku tekstu). Jednak słychać też wypowiedzi młodych ludzi, którzy chcieliby mieć możliwość uczenia się mowy swych przodków:
rodziców i dziadków, bowiem traktują ją jako jeden z ważniejszych składników
swojej etnicznej identyfikacji. Jest to w dużej mierze pokolenie dzisiejszych 30-,
40-latków wychowanych w okresie komunistycznej nagonki antyśląskiej (czy może
w ogóle antygwarowej). Ich rodzice starali się chronić dzieci przed okazywaniem
regionalnych cech wyróżniających, które mogły być sporą przeszkodą w awansach
zawodowych.
Połączenie elementów nauczania językoznawczego: gramatyczno-leksykalnego
z nauczaniem języka dałoby zapewne pozytywne rezultaty. W uczeniu śląszczyzny
niezbędne byłoby postępowanie zgodnie z założeniami metody CLIL – Content and
Language Integrated Learning, czyli nauczania języka poprzez dostarczanie wiedzy
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na dany temat. Można to ująć innymi słowami: uczmy śląszczyzny dla opisywania
śląskich realiów, poznawania Śląska, wyrażania emocji z tym regionem związanych.
Na koniec wreszcie trzeba stwierdzić, że używane przeze mnie pojęcia, terminy
etniczno-geograficzne: Śląsk, Górny Śląsk wymagają wyjaśnienia, a w rezultacie
społecznych działań edukacyjnych i na Śląsku, i w pozostałej części Polski. Nie
są one jednoznaczne i w dyskusjach budzą często kontrowersje. W wypowiedziach
potocznych różnych osób, które nie mają szczegółowej wiedzy historycznej i etnograficznej, tereny te nie są częściami jednego zwartego obszaru, który można by
nazwać Górnym Śląskiem. Terenom południowym nadaje się nazwę Śląsk Cieszyński
(czasem ziemia cieszyńska), terenom północnym – Śląsk Opolski (Opolszczyzna).
Co więcej, dążenia działaczy, polityków, fascynatów tych trzech obszarów nie są
jednakowe – to zresztą często wskazywane jest jako broń przeciwko Górnemu
Śląskowi (przemysłowemu). Całkowicie poza tą dyskusją pozostaje Dolny Śląsk,
który nie ma już dziś etnicznych zwartych grup autochtonicznych Ślązaków.
Próba zmiany prawnego statusu polszczyzny rodzi potrzebę przewartościowania celów i zadań edukacyjnych na Śląsku. Podjęto dość intensywne działania
kodyfikacyjne, które umożliwiłyby wprowadzenie śląszczyzny do szkół. Ważne, by
nie zabrakło energii na dalsze przygotowania do nowej sytuacji. Dlatego za priorytet uważam obecnie podjęcie społecznej edukacji dla przyszłej edukacji śląskiej.
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Śląsk w muzeum.
Kultura i historia Śląska w muzeach
polskich i niemieckich po drugiej
wojnie światowej

P

odobnie jak w wielu innych obszarach historii Śląska, również w historii muzealnictwa druga wojna światowa oraz wypędzenie niemieckich
mieszkańców wyznaczają głęboką i zdawałoby się niemożliwą do przezwyciężenia
granicę. Zniszczeniu uległa wówczas bogata i różnorodna oferta muzealna, na
czele z dwoma wielkimi wrocławskimi muzeami, Śląskim Muzeum Rzemiosła
Artystycznego i Starożytności (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und
Altertümer) oraz Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych (Schlesisches Museum der
Bildenden Künste), jak i cały szereg muzeów miejskich i regionalnych istniejących w prawie wszystkich większych i średnich, a czasami nawet w małych
miastach regionu. Lata 1942–1946 to okres prowadzonego na ogromną skalę
wywozu dzieł sztuki, niszczenia muzeów oraz zbiorów w wyniku grabieży lub
przenoszenia zasobów muzealnych. Przebieg tamtych wydarzeń nie został jeszcze całkowicie wyjaśniony. Historia tych działań rozpoczyna się wraz z kampanią prowadzoną w latach 1942 i 1943 przez Konserwatora Zabytków Prowicji
Śląskiej Güntera Grundmannsa. Pod jego kierownictwem utworzono do końca
wojny głównie w klasztorach, zamkach i dworach położonych na przedgórzu
sudeckim prawie 90 magazynów. Z notatek sporządzonych przez Grundmannsa wynika, że z samego tylko Wrocławia (Breslau) wyjechało w ciężarówkach
do przewozu mebli 207 transportów zbiorów o łącznej długości 2011 metrów
bieżących. Losy magazynów, do których wywożono zbiory, zostały wyjaśnione
tylko w części. Niektóre z nich uległy zniszczeniu, inne zachowały się w prawie
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nienaruszonym stanie, jednakże wszystkie zostały w mniejszym lub większym
stopniu splądrowane1.
Już w końcowej fazie wojny strona polska czyniła starania o zabezpieczenie niemieckich dóbr kultury. 23 marca 1945 roku Dyrektor Naczelny Muzeów
i Ochrony Zabytków wydał jednostkom armii polskiej posuwającym się w głąb
terytorium Rzeszy odpowiedni rozkaz, wymieniając z nazwy kilka szczególnie
cennych zbiorów znajdujących się na terenach położonych na wschód od Odry
i Nysy Łużyckiej. Działanie to dało początek zakrojonej na szeroką skalę akcji
przenoszenia zabytków kultury śląskiej do Warszawy i innych polskich miast.
Punkt kulminacyjny akcja osiągnęła w lutym i marcu 1946 roku, kiedy to na
polecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki do Warszawy wysłano trzynaście wagonów zawierających zbiory śląskich muzeów i bibliotek. Motywy tych działań były bardzo różne. Jednym z nich była, jak nadal zapewnia strona polska,
chęć ochrony dóbr kultury, które w tamtym czasie nie mogły być odpowiednio
chronione we Wrocławiu (Breslau) oraz innych miastach na terenie Śląska.
Kolejnym było zabezpieczenie dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny w Polsce oraz rekompensata za planowe i systematyczne niszczenie polskich dóbr
kultury przez okupantów niemieckich. Część zbiorów przetransportowanych do
Warszawy została przekazana w 1953 roku NRD, a inne wróciły w następnych
dziesięcioleciach na Śląsk, głównie do Wrocławia (Breslau). Większość zbiorów
pozostała jednakże w Warszawie, stając się podstawą nowo tworzonych zbiorów
tamtejszych muzeów, jak np. działu historii średniowiecza Muzeum Narodowego
lub też została przekazana przez Warszawę muzeom w innych częściach Polski
w celu uzupełnienia ich zbiorów zniszczonych w czasie wojny.
Działalność muzealnicza w czasach PRL
Jednakże już niedługo po wojnie okazało się, że zbiory muzeów śląskich nie
mogą być bez granic uszczuplane, jeżeli placówki te mają spełnić związane z nimi
oczekiwania. Działalność muzealnicza w polskiej części Śląska prowadzona była
wówczas pod znakiem działań zmierzających do udowodnienia słowiańskiego,
„staropolskiego” charakteru tych ziem. Aby muzea działające na tzw. ziemiach
odzyskanych mogły sprostać postawionemu im zadaniu, w ramach oficjalnej polityki kulturalnej naciskano na rozbudowę przede wszystkim działów związanych
z prehistorią i okresem wczesnohistorycznym oraz wystaw etnograficznych, sądząc,
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Piotr Łukaszewicz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu na tle historii wrocławskich muzeów sztuki,
w: Die Blume Europas. Meisterwerke aus dem Nationalmuseum Breslau. Katalog der Ausstellung
im Wallraf-Richartz-Museum [Kwiat Europy. Dzieła mistrzów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Katalog wystawy w Muzeum Wallraf-Richartz] 22.04.–30.07.2006. Köln 2006.
Tobias Weger, Museen in Schlesien – gestern und heute. w: Schlesisches Museum zu Görlitz –
Museum für eine europäische Kulturregion [Muzea na Śląsku – wczoraj i dziś, w: Muzeum Śląskie
w Görlitz – muzeum w europejskim regionie kulturalnym], wyd. Markus Bauer, Johanna Brade, Martin
Kügler, Martina Pietsch na zlecenie fundacji Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz. Halle 2006.
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że w tych właśnie okresach najłatwiej uda się znaleźć ślady słowiańskiej tradycji
kulturowej. Z tego też względu pierwszą otwartą znów po wojnie we Wrocławiu
(Breslau) placówką było Muzeum Prehistoryczne. Już w 1946 roku zorganizowano
w ocalałym skrzydle zamku królewskiego wystawę „Słowianie na Ziemi Śląskiej”,
która miała ukazać słowiańskie korzenie historii Śląska. Kolejnym zadaniem muzeów było stworzenie platformy do propagowania na nowych ziemiach zachodnich
kultury historycznie polskich terenów z centralnej części kraju. Placówki muzealne
miały więc działać nie jako muzea śląskie, lecz muzea polskie działające na Śląsku.
Główną rolę w ramach tak prowadzonej polityki odgrywało utworzone w marcu
1947 roku Muzeum Państwowe, mające swoją siedzibę w dawnym budynku administracji państwowej. Muzeum rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 1948
roku i obejmowało dział archeologii Śląska, dział średniowiecznej sztuki śląskiej
oraz dział historii malarstwa polskiego XVII-XX wieku. Jeszcze w tym samym
roku do muzeum przyłączono nowo powstałe Muzeum Etnograficzne. W 1950
roku muzeum otrzymało rangę centralnej placówki muzealnej Śląska pod nazwą
Muzeum Śląskie we Wrocławiu. Nazwę muzeum zmieniono w 1970 roku, nadając
mu rangę Muzeum Narodowego i zrównując go tym samym nazwą z placówkami
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Muzeum wrocławskie było jednak, odmiennie
od pozostałych placówek, nadal finansowane przez władze regionalne. Zbiory
Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Breslau) obejmują przedwojenne zbiory muzeów wrocławskich oraz innych muzeów z terenu Dolnego Śląska, zbiory polskich
muzeów ze Lwowa oraz nowo utworzone zbiory sztuki współczesnej i rzemiosła.
Pierwsza wystawa stała pt. „Dziesięć stuleci Śląska”, otwarta w 1954 roku, ukazywała obraz historii Śląska całkowicie odpowiadający potrzebom legitymizacji
ówczesnych władz państwowych. Okres odwilży po roku 1956 rozpoczął stopniowy
proces odpolityczniania działalności muzealnej. Muzeum Śląskie zmieniało swój
charakter, stając się raczej muzeum sztuki, z głównym akcentem na malarstwo
i rzeźbę średniowieczną z jednej strony i sztukę nowoczesną z drugiej. W 1965 roku
zlikwidowano w muzeum dział historyczny, spełniający głównie funkcje propagandowo-ideologiczne. Dwa lata później z Muzeum Śląskiego wyodrębniono Muzeum
Miejskie we Wrocławiu, które stanowi jednostkę organizacyjną dla całego szeregu
muzeów specjalistycznych. Po utworzeniu Muzeum to mocno się usamodzielniło.
Kierując uwagę na muzea położone poza Wrocławiem (Breslau), których na
samym tylko Dolnym Śląsku jest dziś ponad 50, można zauważyć, że jedynie
nieliczne z nich kontynuują tradycję przedwojennych muzeów niemieckich2. W niewielu miejscach zbiory muzealne pochodzące z czasów niemieckich są dostępne
na miejscu. Uległy one zniszczeniu, zostały splądrowane w ostatnich miesiącach
2
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Informacje na temat prowincjonalnych muzeów śląskich pochodzą głównie z bezpośrednich kontaktów
i wiedzy pozyskanej w wyniku wieloletnich kontaktów i wspólnych projektów realizowanych przez Muzeum Śląskie z tymi placówkami. Zestawienie oferty muzealnej w polskiej części Śląska z odniesieniami
do ich aktualnych stron internetowych znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Śląskiego
(Schlesisches Museum) pod adresem: http://www.schlesisches-museum.de/Museumsland-Schlesien.
museumsland.0.html

wojny lub bezpośrednio po wojnie lub też przewieziono je do centralnych muzeów
w Warszawie lub Wrocławiu (Breslau) w ramach wielkiej wewnętrznej akcji transferu dóbr kultury trwającej do lat 60. XX wieku. Wyjątkiem jest tutaj muzeum
w Cieszynie (Teschen), jedno z najpiękniejszych na Śląsku, mogące poszczycić
się nieprzerwaną od ponad dwustu lat tradycją gromadzenia zbiorów. Również
Muzeum Śląskie w Opawie (Troppau), szczycące się mianem najstarszego muzeum na terenie Czech, utraciło w czasie wojny jedynie niewielką część swoich
bogatych zbiorów, obejmujących ponad milion eksponatów. Muzeum w Jaworze
(Jauer) również zachowało dużą część swoich przedwojennych zbiorów, w tym
kolekcję broni i rzemiosła artystycznego oraz zbiory etnograficzne.
Przez długie lata zaniedbywano na Śląsku prowincjonalne muzea. Dopiero
w latach 60. ubiegłego wieku nastąpiło ożywienie działalności muzealnej, w ramach której utworzono cały szereg nowych placówek. Większość powstałych od
podstaw zbiorów opierała się na znaleziskach archeologicznych, których odkrycia dokonywano w wielkim stylu po wojnie w trakcie odbudowy zniszczonych
miast, w ramach systematycznych prac wykopaliskowych w starych osadach
słowiańskich, jak np. Opole (Oppeln) czy Głogów (Glogau), ale również podczas eksploatacji dolnośląskich złóż miedzi. Zbiory uzupełniano wypożyczonymi
z muzeów centralnych w Warszawie i Wrocławiu (Breslau) obrazami i rzeźbami
XIX- i XX-wiecznych artystów polskich oraz dziełami sztuki współczesnej pochodzącymi często z konkursów organizowanych przez same muzea. Wśród
nowo utworzonych muzeów przeważającą część stanowiły placówki o wąskim
zakresie tematycznym związanym z historią gospodarczą i społeczną, nawiązujące
w wielu przypadkach do szczególnych cech tradycji i historii lokalnej, aspirujące
jednakże do miana centralnego muzeum specjalistycznego w danej dziedzinie w
Polsce. Muzeum Śląskie, późniejsze Muzeum Narodowe we Wrocławiu (Breslau) wspierało działalność tych placówek, wypożyczając im swoje eksponaty.
Nowymi muzeami tego typu były takie placówki, jak założone w 1964 roku
w Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) z inicjatywy miejscowej fabryki zapałek
Muzeum Zapałek, Muzeum Papieru w Dusznikach Zdroju (Bad Reinerz) powstałe
w 1968 roku, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (Landeshut) czy Muzeum
Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach (Münsterberg). W niektórych
przypadkach odniesienie do specyficznej sfery historii gospodarczej jest w pełni
zrozumiałe i uzasadnione, tak jak w przypadku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
(Bunzlau), które powstało w 1967 roku w pomieszczeniach dawnego muzeum
miejskiego, a którego kolekcja nie zawiera prawie żadnych eksponatów ze
zbiorów przedwojennych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kolekcji
szkła w muzeum w Jeleniej Górze (Hirschberg), stanowiącej zbiór o europejskim znaczeniu. Muzeum w Wałbrzychu (Waldenburg) otrzymało w latach 60.
ubiegłego wieku pozwolenie na dalszą prezentację opartej na bogatej tradycji
kolekcji minerałów i porcelany, musiało jednak przekazać do muzeum centralnego we Wrocławiu (Breslau) całe zbiory etnograficzne i kolekcję militariów.
Nowo utworzone muzeum w Kłodzku (Glatz) otrzymało zadanie zajęcia się
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dwoma sferami lokalnej działalności gospodarczej: produkcją szkła i zegarków.
W odniesieniu do powstałych po wojnie nowych gałęzi przemysłu, lecz w zupełnym oderwaniu od historii regionu i miasta przed drugą wojną światową,
utworzono w powstałym w 1962 roku w Legnicy (Liegnitz) Muzeum Miedzi
zbiory minerałów oraz kolekcje prezentujące technologię wydobycia miedzi,
historię miedzi jako surowca i współczesną sztukę złotniczą w Polsce. W starym
hanzeatyckim mieście Świdnica (Schweidnitz) powołano do życia w 1966 roku
Muzeum Kupiectwa, w którym prezentowane są głównie dawne miary i wagi
oraz wyposażenie aptek i sklepów kolonialnych z terenu całej Polski.
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Brieg), poświęcone historii śląskiej gałęzi
tego rodu, stanowi również przykład ponadregionalnego muzeum specjalistycznego
z odniesieniem lokalnym. Punktem wyjścia do utworzenia muzeum w częściowo
odbudowanym i zrekonstruowanym na zasadzie dowolności Zamku Piastowskim
była lokalna tradycja związana z panowaniem Piastów. W 1988 roku z eksponatów
wypożyczonych z Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Breslau) utworzono tu
stałą wystawę śląskiej sztuki – od gotyku do baroku.
Izby pamięci i zbiory pamiątek ze stron rodzinnych
W Niemczech, na zachód od Odry i Nysy kontynuowano również po roku
1945 tradycje śląskiego muzealnictwa 3. Działalność ta była oczywiście ograniczona do terenu Republiki Federalnej Niemiec. W NRD publiczna dyskusja na
temat historii Śląska oraz nawiązywanie do śląskich tradycji kulturowych nie było
w ogóle możliwe. W pierwszym okresie również na terenie Republiki Federalnej
brak było instytucji państwowych, które podjęłyby się tego zadania, z wyjątkiem
Germańskiego Muzeum Narodowego (Germanisches Nationalmuseum), które
zawsze zbierało obiekty kultury śląskiej i prezentowało w swojej działalności
wystawienniczej Śląsk jako niemiecki obszar kulturowy. Początków działalności
muzealnej związanej ze Śląskiem w Niemczech okresu powojennego upatrywać
jednak należy w prywatnych zbiorach, a przede wszystkim w tworzonych przez
wypędzonych izbach pamięci, które od lat 50. ubiegłego wieku zaczęły pojawiać
się w zachodnioniemieckich miastach. Stanowiły one w pierwszym okresie miejsce spotkań wypędzonych Ślązaków, a tworzenie i prezentacja zbiorów zaczęły
dopiero z czasem odgrywać większą rolę w ich działalności. W ostatnich latach
pojawiło się ożywione zainteresowanie historią i teraźniejszością izb pamięci prezentujących dawne niemieckie tereny wschodnie. W wielu krajach związkowych
przeprowadzane są działania zmierzające do inwentaryzacji tych miejsc, których
koordynatorem jest Federalny Instytut Historii Niemców w Europie Wschodniej,

3

38

Markus Bauer: Von den Heimatstuben bis zum Schlesischen Museum zu Görlitz. Schlesien in
deutschen Museen der Nachkriegszeit [Od regionalnych izb pamięci do Muzeum Śląskiego w Görlitz.
Śląsk w niemieckich muzeach okresu powojennego], w: Cieszyńskie Studia Muzealne 1/ 2003, wyd.
Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Museum des Teschener Schlesien).

zbierający również wyniki przeprowadzonych prac 4. Według różnych szacunków
w Niemczech istnieje dziś jeszcze od 60 do 70 śląskich izb pamięci 5. Większość
z nich działa w powiązaniu ze stowarzyszeniami przyjaciół śląskich miast i regionów. Siła tych organizacji leży w bliskich kontaktach z wypędzonymi, którzy w bezpośredni sposób przekazują swoje wspomnienia, rysują obraz utraconych stron
rodzinnych oraz wyrażają smutek z powodu utraty swojej małej ojczyzny. Cechy te
ograniczają jednakże również zasięg ich oddziaływania. Izby pamięci nie potrafią
częstokroć podejść z dystansem do prezentowanej tematyki i niekiedy z wielkim
trudem starają się znaleźć zrozumienie u niezwiązanej ze Śląskiem szerszej opinii
publicznej. Przedmiotem ich zainteresowania jest w większości przypadków pojedyncze miasto lub bardzo wąsko zarysowany region. Śląsk jako obszar kulturowy
często ucieka z ich pola widzenia.
Inne instytucje kulturalne wypędzonych starały się od początku działalności
podejść do tej tematyki o wiele szerzej i z bardziej ogólnego punktu widzenia. Fundacja dla Kultury Śląska (Stiftung Kulturwerk Schlesien), założona w Würzburgu
w formie stowarzyszenia w 1951 roku, jest w Niemczech najważniejszą instytucją
kulturalną zajmującą się tematyką śląską. W ramach fundacji działało do niedawna
wydawnictwo wydające kilka czasopism oraz ogromna biblioteka. Fundacja posiada
ponadto zbiory grafiki, malarstwa i rzemiosła artystycznego, które nie są jednakże stale udostępniane, lecz prezentowane częściowo na wystawach specjalnych.
W skład centrum Haus Schlesien w Königswinter niedaleko Bonn wchodzi centrum
konferencyjne, hotelowe i gastronomiczne, biblioteka i muzeum. Centrum służące
jako miejsce spotkań Ślązaków w Niemczech oraz konferencji Stowarzyszenia Ślązaków powstało w dawnych zabudowaniach dworskich w 1978 roku i jest prowadzone przez stowarzyszenie. Działalność muzealną rozwijano od początku lat 80.
ubiegłego wieku. Najważniejszą część zbiorów stanowi szkło z Karkonoszy (Riesengebirge), naczynia cynowe i wyroby ze srebra, ceramika z Bolesławca, kolekcja
XVII- i XIX-wiecznych fajansów i porcelany z Górnego Śląska oraz wyroby sztuki
ludowej. Wystawy organizowane przez centrum Haus Schlesien są prezentowane
w wielu miastach zachodnich Niemiec i w polskiej części Śląska.
Powstawanie muzeów
W latach 70. ubiegłego wieku w kręgach Ziomkostwa Śląskiego pojawiła
się propozycja utworzenia centralnego muzeum Śląska na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Podobne głosy pojawiały się również wśród członków innych
4
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www.bkge.de/heimatsammlungen. Zob. również: Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen
im östlichen Europa [Federalny Instytut Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej] (wyd.): Was
wird aus den Heimatsammlungen? Überlegungen, Denkanstöße, Lösungsansätze [Co stanie się ze zbiorami
pamiątek ze stron rodzinnych? Przemyślenia, pomysły, propozycje rozwiązań], Oldenburg 2007.
Cornelia Eisler, Markus Bauer (oprac.): Schlesische Heimatstuben in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Projekt des Schlesischen Museums zu Görlitz [Śląskie izby pamięci na terenie Republiki
Federalnej Niemiec. Projekt Muzeum Śląskiego w Görlitz], Görlitz 2004. Dostępne w internecie pod
adresem: URL: http://www.schlesisches-museum.de/hst
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ziomkostw. Lokalne instytucje kulturalne wypędzonych znajdowały się już w owym
czasie w kryzysie. W wielu miejscach zauważalnie zmalało zainteresowanie izbami
pamięci, powstało niebezpieczeństwo, że zbiory zostaną zapomniane. Połączenie
sił i koncentracja działalności muzealnej dawały nadzieję na zintensyfikowanie
działalności kulturalnej i poprawę jakości tych działań. Parlament Republiki Federalnej Niemiec przyjął w 1982 roku uchwałę „Podstawowe założenia kontynuacji
działań w sferze kultury wschodnioniemieckiej” (Grundsatzkonzeption zur Wei
terführung der ostdeutschen Kulturarbeit). W myśl tej uchwały powstać miały
nowe muzea centralne prezentujące w sposób całościowy obszary kulturowe na
dawnych niemieckich terenach na Wschodzie i przejąć zarazem zadanie zbierania
i przechowywania dóbr kultury, które nie mogły być w odpowiednich warunkach
przechowywane w innych miejscach.
Na podstawie uchwały utworzono muzea Prus Wschodnich i Zachodnich,
Pomorza oraz dawnych niemieckich ośrodków osadnictwa na terenach Europy
Południowo-Wschodniej. Siedziby tych placówek znajdują się w Münster, Lüneburg, Greifswald i Ulm. Organem prowadzącym muzeów są władze federalne oraz
zainteresowane ziomkostwo przy udziale władz kraju związkowego, na którego
terenie zlokalizowana jest dana placówka, a w niektórych przypadkach również
władz miejskich. Ze względu na fakt, że w Niemczech istnieją dwa Ziomkostwa
Śląskie, powstała inicjatywa założenia dwóch muzeów. Muzeum Górnego Śląska utworzono w Ratingen w pobliżu Düsseldorfu. Budynek nowego muzeum
otwarto w 1988 roku. Wystawy stałe prezentowane w muzeum koncentrują
się wokół rzemiosła artystycznego wczesnego okresu nowożytnego, będącego
świadectwem życia sakralnego oraz kultury miejskiej, są tu obrazy i dokumenty
przedstawiające górnictwo i świat pracy oraz eksponaty związane z plebiscytem
roku 1921, czasami dyktatury narodowo-socjalistycznej, drugą wojną światową
i wypędzeniem. Osobna część wystawy poświęcona jest życiu i twórczości poety
Józefa von Eichendorffa.
Obok Muzeum Górnego Śląska planowano również utworzenie muzeum dotyczącego terenu całego Śląska6. Prekursorem i siłą napędową realizacji tego projektu
był przez dziesięciolecia Herbert Hupka. Siedzibą placówki miało być Hildesheim,
lecz wątpliwości natury politycznej ze strony rządzącej krajem związkowym koalicji
socjaldemokratów i partii zielonych pod wodzą Gerarda Schrödera przeszkodziły
w realizacji projektu w 1990 roku. Zjednoczenie Niemiec otworzyło jednakże nowe
perspektywy. Powstała możliwość ponowienia inicjatywy utworzenia muzeum
w Görlitz, a więc na terenie, który wprawdzie nie należał do terenów czysto śląskich, lecz utrzymywał w swojej historii bliskie kontakty ze Śląskiem, a od roku
1815 stał się częścią pruskiej Prowincji Śląskiej.

6
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Zob. w przygotowaniu: Markus Bauer: Das Schlesische Museum zu Görlitz: Entstehung, Entwicklung
und Konzeption. Das Projekt eines „Schlesischen Landesmuseums” und seine Realisierung im Jahre
2006, w: Schlesien und die ehemaligen deutschen Ostgebiete im Prozess der Wiedervereinigung
1989/1990. Tagungsband zur Jahrestagung des Kulturwerks Schlesien in Würzburg, 4-6.06.2010.

Już raz w historii, w lipcu 1946 roku planowano utworzenie w Görlitz Muzeum Śląskiego. Miasto było wówczas pełne uciekinierów i wypędzonych ze Śląska, ponad wszystkimi podziałami politycznymi panowało jednak przekonanie, że
Görlitz jako jedyne większe miasto śląskie, które pozostało w granicach Niemiec,
powinno przejąć odpowiedzialność za losy śląskiego dziedzictwa kulturowego.
Zdominowana przez członków SPJN rada miasta podjęła jednogłośną uchwałę
o utworzeniu nowego muzeum, mającego za zadanie zbieranie „tekstów śląskich,
dzieł śląskich malarzy, grafików i rzeźbiarzy oraz wyrobów śląskiego rzemiosła”.
Uchwała ta nie została jednak nigdy wykonana. Oficjalna linia polityki SPJN, którą
oczywiście szybko przejęły miejscowe władze partyjne, przez dziesięciolecia nie
pozwalała na pojawienie się w życiu kulturalnym miasta jakichkolwiek pozytywnych
odniesień do Śląska czy tradycji śląskiej. Stan ten utrzymał się przez prawie pół
wieku, do momentu, kiedy w kwietniu 1991 roku podjęto po raz drugi inicjatywę
utworzenia muzeum. Miasto Görlitz oddało do dyspozycji muzeum Schönhof,
wspaniałą, lecz wymagającą gruntownego remontu, renesansową kamieniczkę
położoną w centrum starego miasta, nieopodal ratusza. W 1996 roku powstała
fundacja Muzeum Śląskie w Görlitz. Cztery instytucje będące założycielami fundacji: Republika Federalna Niemiec, Wolny Kraj Związkowy Saksonia, miasto Görlitz
oraz Ziomkostwo Śląskie reprezentowane są w równym stopniu w radzie fundacji.
Za budżet muzeum odpowiedzialne są w połowie władze federalne i Wolny Kraj
Związkowy Saksonia.
Inicjatywa utworzenia muzeum w Görlitz nie była związana z żadną istniejącą już kolekcją. Tworzenie zbiorów w sposób usystematyzowany rozpoczęto
dość późno, bo dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Wiele pojedynczych
eksponatów zakupiono na rynku dzieł sztuki lub na aukcjach, wiele eksponatów
muzeum otrzymało w formie darowizn lub zostały one wypożyczone na stałe
z innych placówek. Podstawą zbiorów są obiekty kultury śląskiej będące w posiadaniu instytucji federalnych, dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego,
które państwo niemieckie nabywało od lat 50. ubiegłego wieku za pieniądze podatników i przekazało najpierw muzeom i innym placówkom na terenie zachodnich Niemiec. Muzeum Śląskie otrzymało również wsparcie od Germańskiego
Muzeum Narodowego (Germanisches Nationalmuseum) w Norymberdze, fundacji
Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), od instytucji śląskich, takich jak centrum Haus Schlesien czy Fundacja dla Kultury Śląska
(Kulturwerk Schlesien) oraz osób prywatnych. W chwili otwarcia po zakończeniu
prac remontowych w 2006 roku muzeum było już w stanie zaprezentować pełny
obraz historii kulturalnej Śląska, począwszy od późnego średniowiecza. Działalność
muzeum koncentruje się wokół wysokiej jakości rzemiosła artystycznego i sztuki
użytkowej od XVII do XIX wieku, zbiorów codziennych przedmiotów użytkowych
z początku XX wieku (przedmioty użytkowe z arystokratycznych i plebejskich gospodarstw domowych, eksponaty etnograficzne i turystyczne oraz kolekcja sztuki
karkonoskiej (Riesengebirgskunst), obiektów związanych z kulturą przemysłową,
życiem wielkich aglomeracji miejskich oraz sztuką okresu międzywojennego, ze
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szczególnym uwzględnieniem sztuki epoki klasycznego modernizmu z kręgu Wrocławskiej Akademii Sztuki Użytkowej (Breslauer Akademie).
W porównaniu z perspektywą reprezentowaną przez izby pamięci, ale również
w stosunku do koncepcji merytorycznych Muzeum Ziemi Śląskiej (Landesmuseum
Schlesien) z lat 80. ubiegłego wieku na terenie Dolnej Saksonii w koncepcji Muzeum Śląskiego w Görlitz istotnej zmianie uległy priorytety i tematyka działalności.
Muzeum Śląskie działające na początku XXI wieku, położone ponadto w regionie
pogranicza polsko-niemieckiego nie może być już wyłącznie, ani nawet w większej
części muzeum skierowanym do wypędzonych ze Śląska, lecz musi obejmować
swoim oddziaływaniem inne grupy docelowe, w tym również zwiedzających przyjeżdżających z Polski, do których muzeum powinno kierować swoją ofertę w ich
ojczystym języku. Temat „wypędzenia” pozostaje nadal kwestią centralną i znaczącą, lecz pojawiają się również nowe pytania wykraczające poza kwestie wojny
i wypędzenia: Co pozostało z dawnego Śląska? Co jest dziedzictwem historycznym
i misją nowego europejskiego Śląska? Muzeum Śląskie działa w ramach standardów międzynarodowej działalności muzealnej, starając się zachować w podejściu
do prezentowanego tematu wieloperspektywiczność i dyskursywność. Ekspozycja
sprawdza wiarygodność tradycyjnej prusko-niemieckiej opowieści o historii Śląska,
skupia uwagę zwiedzających na kwestiach społeczno-gospodarczych i prezentuje
również wydarzenia historyczne z polskiej perspektywy, znajdując miejsce na tradycję polską w historii Śląska.
Rozwój działalności muzealnej na Śląsku od 1989 roku
Sposób prezentacji Śląska w polskich muzeach po roku 1989 zmienił się
o wiele bardziej radykalnie i spektakularnie niż miało to miejsce w Niemczech 7. Zaniechanie propagowania narzucanej centralnie przez państwo ideologii historycznej,
proces integracji europejskiej oraz zmniejszenie obaw przed niemieckimi dążeniami
rewanżystycznymi doprowadziły do gruntownej zmiany nastawienia do niemieckiej
historii dzisiejszych polskich ziem zachodnich, choć oczywiście gdzieniegdzie zdarzają się nadal przejawy dawnego myślenia. Województwa i gminy przekształciły się
w nowe jednostki samorządowe, co prowadzi do nowego postrzegania historycznej odmienności regionów. W procesie tworzenia lokalnej i regionalnej struktury
samorządowej prawie wszędzie zmianie uległy struktury organów prowadzących
placówki muzealne i inne instytucje kultury. Ustawa o muzeach z 1996 roku oraz
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku wzmocniły samodzielność i profesjonalizm tych placówek 8.
Załamanie się komunistycznej ideologii narodowej stworzyło nowe możliwości
identyfikowania się z regionem, które oferuje historia, będąca na Śląsku również
niemiecką historią tych ziem. Więcej niż tylko symptomatyczne znaczenie ma

więc fakt, że za przykładem Wrocławia (Breslau) setki miast i gmin zamieniło już
stworzone po 1945 roku z podkreśleniem polsko-narodowej lub komunistycznej
retoryki symbole i zastąpiło je herbami historycznymi lub stworzonymi w oparciu
o historyczne. Wszędzie, nawet w najbardziej odległych regionach wiejskich, powstały stowarzyszenia miłośników historii i regionu, w których kręgu zainteresowania znalazło się wszystko, co w Polsce określane jest mianem małej historii, poza
głównym nurtem historii narodowej, a więc historia lokalna, regionalna, historia
budynków i miejsc, rodzin i małych społeczności lokalnych. Historycy amatorzy
i historycy lokalni natrafiają oczywiście wszędzie na ślady niemieckiej historii, a tabuizacja, która przez dziesięciolecia nie pozwalała podążać za nimi, przyczynia się
do większej ciekawości i zafascynowania tematem. Towarzystwa historyczne, jak
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Głogowskiej (Glogauer Land), Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia (Breslau) czy Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy (Liegnitz),
założone często jeszcze w czasach władzy komunistycznej, dawno już pozbyły
się swojej pierwotnej roli ideologizowania historii9. Towarzystwa w większości
utrzymują bliskie kontakty z muzeami miejskimi i wspierają wysiłki tych placówek
na rzecz rekonstrukcji historii miasta. W Księstwie Kłodzkim (Grafschaft Glatz)
artyści i intelektualiści założyli już w 1948 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kłodzkiej skupiające nowych osadników. Towarzystwo uratowało meble, tapiserie
i elementy wyposażenia zamków i dworów, które stanowią dziś podstawę zbiorów
kłodzkich muzeów. Nowe inicjatywy wykorzystujące nowoczesne formy komunikacji
zyskały popularność głównie wśród młodszej części społeczeństwa. Przykładem
takiej inicjatywy jest stowarzyszenie „Wratislaviae Amici”10, uhonorowane w 2009
roku nagrodą Prezydenta Miasta Wrocławia (Breslau), które na swoim portalu
internetowym udostępnia, porządkuje i omawia dziesiątki tysięcy zdjęć i tekstów
dotyczących stron rodzinnych11. Stowarzyszenie założyło niedawno również forum
internetowe dotyczące Górnego Śląska.
Muzea działające w wielu śląskich miastach stały się miejscem dyskusji na
temat nowego poczucia miłości swojej małej ojczyzny i postrzegania przez mieszkańców siebie jako obywateli, a dyrektorzy tych placówek stali się promotorami
tego typu działań. Przejawy tej aktywności można spotkać najczęściej we Wrocławiu
(Breslau). W procesie ponownego odkrywania starego Wrocławia (Breslau) oraz
przyjmowania niemieckich tradycji śląskich przez dzisiejszy Wrocław kluczową
rolę odgrywał dyrektor Muzeum Miejskiego Maciej Łagiewski. Przykładem jego
działalności jest podejście do kwestii niemiecko-żydowskiego dziedzictwa miasta,
sprawa ponownego przyjęcia w 1991 roku dawnego, pochodzącego jeszcze z czasów średniowiecza herbu miasta, czy też otwarta w 2009 roku ponownie z okazji
częściowej rekonstrukcji zamku Hohenzollernów stała wystawa na temat historii

9
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Zob. przypis 3.
Rafał Gołat: Nowe zasady działalności muzealnej w kontekście zadań samorządu terytorialnego
(praktyczny komentarz do ustawy o muzeach), w: Muzealnictwo 45 (2004), 199-200.

10
11

Zob. aktualne strony internetowe: http://www.tpnlegnica.republika.pl (Legnica [Liegnitz]), http://
www.tmw.com.pl (Wrocław [Breslau]).
http://www.wratislaviae.pl
http://www.slask.org.pl
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miasta. Dyrektorzy muzeów wielu miast nawiązali jeszcze za czasów dyktatury
komunistycznej kontakty z dawnymi niemieckimi mieszkańcami i towarzystwami
przyjaciół stron rodzinnych założonymi przez wypędzonych. Kontakty te, nawiązywane po części w warunkach konspiracyjnych, pozwoliły im zmienić kierunek
prowadzonej działalności muzealnej. Przykładami takich osób są między innymi
Paweł Kozerski z Brzegu (Brieg) i Leszek Lenarczyk z Głogowa (Glogau).
Prawie wszystkie muzea na Śląsku znajdują się obecnie w fazie reorganizacji
i poszukiwania nowej koncepcji działania. Cele zmian są wszędzie takie same, choć
realizowane z różną intensywnością: odejście od koncepcji muzeum specjalistycznego zorientowanego na kwestie historyczno-społeczne i historyczno-gospodarcze,
skupienie się na historii miasta i lokalnych tradycjach związanych ściśle z dawnymi
niemieckimi mieszkańcami tych miast. Historia miasta obejmuje obecnie również
historię polskiego osadnictwa po roku 1945, która wymaga prezentacji i dyskusji
w ramach działalności muzeów. Chęć ukazania dawnej historii miast natrafiała
w wielu miejscach na znaczne ograniczenia ze względu na stan posiadanych zbiorów.
Po okresach ewakuacji, grabieży, przenoszenia lub przymusowego przekazywania
dóbr kultury zbiory muzeów w niektórych miastach były bardzo ubogie. Placówki
domagają się więc głośno zwrotu przeniesionych w inne miejsca eksponatów.
Wiodącą rolę odgrywa w tej mierze miasto Wrocław (Breslau). Rozpoczęta w lokalnej prasie kampania „Oddajcie, co nasze” wywołała żywe reakcje12. Kampania
skierowana jest głównie do Muzeum Narodowego w Warszawie, ale dotyczy również wielu innych polskich muzeów działających poza terenem Śląska, które były
faworyzowane w czasie wielkiego transferu dóbr kultury, jaki miał miejsce po
drugiej wojnie światowej. Podobne żądania zaczynają jednakże wysuwać również
mniejsze miasta pod adresem samego Wrocławia (Breslau), a właściwie Muzeum
Narodowego przechowującego nadal zbiory dolnośląskich muzeów miejskich z czasów niemieckich. Muzeum Narodowe we Wrocławiu (Brerslau), które od 2007
roku zostało bezpośrednio podporządkowane Ministerstwu Kultury w Warszawie,
pełni nadał rolę głównej placówki muzealnej Śląska13. Kierunek rozwoju placówki
w ostatnich dziesięcioleciach wyznaczany był poniekąd przez osobę dyrektora
muzeum Mariusza Hermansdorfera, związanego z Muzeum Narodowym od 1964
roku, który w 1970 roku został mianowany Naczelnym Kuratorem, a od 1983
roku kieruje placówką. To pod jego egidą przeprowadzono akcję odideologizowania działalności muzealnej i zmieniono profil muzeum, rozwijając zainteresowanie
sztukami plastycznymi, a głównie malarstwem polskim XIX i XX wieku, polską
sztuką współczesną oraz rozpoczynając stopniowo od lat 80. ubiegłego wieku,
a dokładnie od roku 1989, działalność związaną ze starszą historią i sztuką śląską.
12

13
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Agnieszka Chodorkowska: Dolnośląskie muzealia przywracają tożsamość regionu, w: Muzealnictwo
47/ 2006, s. 207-211. Publicystyczną prekursorką kampani jest Beata Maciejewska, dziennikarka
zajmująca się historią regionalną we Wrocławskim Dodatku do Gazety Wyborczej. Artykuły jej autorstwa dotyczące tej tematyki, począwszy od 2000 roku, znaleźć można pod adresem: http://wroclaw.
gazeta.pl/wroclaw/1,35762,929347.html.
Zob. przypis 2.

Kilkoma wielkimi wystawami na tematy śląskie może poszczycić się również Muzeum Etnograficzne będące częścią Muzeum Narodowego, lecz prezentujące swoje
zbiory od 1958 roku w oddzielnym budynku. Pomimo wspomnianych osiągnięć to
muzea miejskie od kilku już lat nadają ton działalności muzealnej we Wrocławiu
(Breslau). Za przykład może posłużyć choćby prowadzące ożywioną działalność
Muzeum Architektury, wydzielone w 1971 roku z Muzeum Miejskiego, które posiada
rozległe kontakty międzynarodowe i pod kierownictwem Jerzego Ilkosza regularnie
oferuje zwiedzającym interesujące wystawy. Kolejnym przykładem jest Muzeum
Historyczne w ratuszu, którego dyrektor, wspomniany już tutaj Maciej Łagiewski
otworzył wiosną 2009 roku w pałacu królewskim, dawnym pałacu Spätgenów we
Wrocławiu nową wystawę stałą na temat historii miasta. Wystawa ta jest zapewne
najbardziej zaawansowanym projektem na Śląsku, oferującym zwiedzającym przygotowaną wspaniale pod względem technicznym i prezentującą wiele wspaniałych
eksponatów podróż przez 1000 lat historii Wrocławia (Breslau). Prezentowana
w języku niemieckim, angielskim i polskim wystawa pokazuje, jak nieskrępowanie
i bez uprzedzeń nowoczesny Wrocław (Breslau) przejął tradycje dawnego Breslau,
nawet te, które zawierają pruskie elementy14.
W 1992 roku utworzono ponownie szczycące się długą tradycją Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (Breslau), które pod kierownictwem Jana Harasimowicza
stało się jednym z najatrakcyjniejszych i najambitniejszym pod względem prezentacji
zbiorów muzeum Śląska. Podstawą zbiorów muzeum są kolekcje instrumentów
naukowych poszczególnych wydziałów, sięgające swoją historią czasów cesarza
Leopolda15. Zbiory muzeum wzbogaciły się znacznie z okazji jubileuszu 200-lecia
Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma (Friedrich-Wilhelm-Universität) we Wrocławiu (Breslau) w 2011 roku, który uczczono wspaniałą wystawą okolicznościową16.
Obecnie przygotowywane są plany utworzenia na poddaszu budynku głównego
stałej wystawy prezentującej ogólną historię Śląska („Silesianeum”) i tym samym
nawiązania do dawnej głównej funkcji gmachu jako śląskiego uniwersytetu regionalnego oraz kontynuowania tradycji istniejącego w tym miejscu Zamku Cesarskiego17.
Wystawa ta zamknęłaby lukę w ofercie muzealnej, gdyż prezentowane w muzeach
na terenie polskiego Śląska wystawy historyczne ograniczały się dotychczas do
historii poszczególnych miast i regionów.

14

15
16
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Maciej Łagiewski, Halina Okólska, Piotr Oszczanowski: 1000 lat Wrocławia. Przewodnik po wystawie,
Pałac Królewski, Wrocław, 18 kwietnia 2009. Wrocław 2009 (wersja niemiecka: 1000 Jahre Breslau.
Führer durch die Ausstellung, Wrocław 2009).
Mateusz Hartwich: Recenzje z wystawy: 1000 lat Wrocławia – 1000 Jahre Breslau, 15.04.2009,
Wrocław (Breslau), Polska, w: H-Soz-u-Kult, 20.06.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensionen/id=116&type=rezausstellungen>.
http://www.muzeum.uni.wroc.pl/historia-muzeum
Urszula Bończuk-Dawidziuk (wyd.): Jubilee Exhibition Wrocław University 1811–2011. Exhibition
Guide, Wrocław 2011.
Plany dotyczące Muzeum Śląskiego na Uniwersytecie Wrocławskim (Breslau). Wywiad z prof. Janem
Harasimowiczem, w: Schlesien heute [Śląsk dziś] 12/2012, s. 10 i następne.
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Również w muzeach kilku mniejszych miast nastąpiła w ostatnich latach prawie
całkowita reorganizacja tych placówek. W latach 2007–2013 przeprowadzono na
przykład zakrojoną na szeroką skalę gruntowną renowację budynku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Hirschberg). W nowoczesnej oprawie będzie można
podziwiać od września 2012 roku wspaniałą kolekcję szkła, a od lutego 2013 roku
również wystawę stałą na temat historii Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej (Riesengebirges und Hirschberger Tal). W podobny sposób zmieniło się również w ostatnich
latach Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (Bunzlau). Atrakcyjna prezentacja zbiorów
w niedawno powstałych pomieszczeniach wystawowych oraz różnorodna oferta
edukacyjna muzeum podkreślają międzynarodową rangę zabytkowej ceramiki bolesławieckiej oraz znaczenie muzeum jako centrum nowoczesnej ceramiki artystycznej.
Wśród wielu niedokończonych jeszcze projektów muzealnych realizowanych
obecnie na Śląsku budowa nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach (Kattowitz)
jest zapewne najbardziej interesującym i najambitniejszym przedsięwzięciem18. O muzeum w Katowicach (Kattowitz) głośno było już przed ponad siedemdziesięciu laty.
Awangardowy budynek stworzony przez architekta Karola Schayera mieścił najnowocześniejsze muzeum w Polsce, założone z zamiarem prezentacji na najwyższym
poziomie muzealnym Górnego Śląska jako regionu polskiego i zawłaszczania na rzecz
Polski śląskiej historii i kultury. Po napaści Niemiec na Polskę ukończony właśnie
gmach muzeum został przez niemieckie władze okupacyjne zburzony do fundamentów, a zbiory przeniesiono do konkurencyjnego niemieckiego muzeum w Bytomiu
(Beuthen) lub zniszczono, jeżeli nie można było ich „zgermanizować”. W latach 80.
ubiegłego wieku powstało nowe Muzeum Śląskie. Zbiory muzeum prezentowane
były w dość prowizoryczny sposób w dawnym budynku Grand Hotelu, pochodzącym
z przełomu wieków. Obecnie realizowany jest projekt budowy nowego gmachu muzeum, będący jednym z najambitniejszych przedsięwzięć muzealnych w Polsce. Na
ogromnym terenie dawnej kopalni powstaje kompleksowy obiekt z salą koncertową
i centrum konferencyjnym, położony po części na powierzchni, a po części pod ziemią,
integrujący przebudowane szyby kopalniane i wieże wyciągowe z nowo powstałymi
budynkami. W pomieszczeniach wystawowych o powierzchni prawie 6.000 m2 prezentowane będą zbiory malarstwa, ale również zbiory etnograficzne i świadectwa
przemysłowej historii Górnego Śląska (Oberschlesien). Dyrektor muzeum Leszek
Jodliński, który w swojej karierze przekształcił już Muzeum w Gliwicach (Gleiwitz)
w najbardziej interesującą placówkę i centrum życia kulturalnego regionu, zamierza
w nowy sposób spojrzeć na wieloetniczną historię Górnego Śląska (Oberschlesien)
i przezwyciężyć tym samym tradycyjne dwubiegunowe polsko-niemieckie spojrzenie
na górnośląską historię19.
18

19
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Spoglądając na obraz Śląska prezentowany przez polskie i niemieckie muzea
w okresie od zakończenia drugiej wojny światowej, można wyraźnie zauważyć
ogromne zmiany, jakie zaszły w tym czasie. Początki działalności muzealnej dotyczące Śląska nacechowane były w zachodnich Niemczech wspomnieniami wypędzonych, odnoszącymi się do ich własnej, nieraz bardzo lokalnej małej ojczyzny
oraz emocjami związanymi z jej utratą. Tematyka śląska w Polsce stała się najpierw
zakładnikiem usprawiedliwiającej wydarzenia ideologii politycznej, by w kolejnym
okresie prawie całkowicie zniknąć za fasadą ogólnego zainteresowania historią
sztuki, historią społeczną i gospodarczą. Przemiany, jakie miały miejsce w Europie
w 1989 roku, doprowadziły do gruntownej zmiany sytuacji. Śląsk ukazywany jest
w muzeach polskich i niemieckich ponownie jako obszar historyczny o swoistym
charakterze. W obliczu odmiennych doświadczeń historycznych Polaków i Niemców
wyobrażenia o historii Śląska mogą się nadal różnić, lecz powstała między nimi
nić porozumienia rozpoczyna proces konwergencji obydwu stanowisk.

Lech Szaraniec: Muzeum Śląskie – Silesian Museum – Museè de Sielesie = Schlesisches Museum
1924–2005, Katowice 2006. Tenże: Muzeum Śląskie 2006–2012, w: Muzealnictwo 47 (2006), 115-122.
http://www.muzeumslaskie.pl/de/das-museum-neubau-des-schlesischen-museums.php
Koncepcja wystawiennicza opracowana przez Leszka Jodlińskiego i jego współpracowników (http://www.
muzeumslaskie.pl/o-muzeum-scenariusz-oraz-film-zwycieskiej-firmy.php – data dostępu 26.05.2013)
stała się w ostatnim czasie przedmiotem ostrej debaty politycznej. Realizacja koncepcji jest niepewna.
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Czas plebiscytu i powstań na Górnym
Śląsku. Podzielone wspomnienia
– podzielona teraźniejszość?

R

ozgrywające się na Górnym Śląsku powstania śląskie i plebiscyt to wydarzenia wiążące się z końcem I wojny światowej – klęską Niemiec i aspiracjami
państwowymi Polaków. Losy obu państw ważyły się podczas obrad konferencji
pokojowej w Wersalu. Temperatura dyskusji i komentarzy odnośnie do decyzji
mocarstw była wysoka. Dotyczyło to także Górnego Śląska, obszaru, do którego
pretensje rościły sobie zarówno Polska, jak i Niemcy. Eskalacja sporu nastąpiła
w sierpniu 1919, a następnie maju 1920 roku w formie demonstracji zbrojnych –
I i II powstania śląskiego. Do największego zrywu, angażującego po stronie polskiej
około 60 tys. osób, doszło w maju 1921 roku. Kolejnym, integralnym elementem
polsko-niemieckiej rywalizacji o Górny Śląsk był zorganizowany 20 marca 1921
roku plebiscyt górnośląski, który poprzedzała niezwykle intensywna kampania,
w którą zaangażowały się obie rywalizujące strony.
Wiedzę o tych wydarzeniach czerpiemy m.in. z relacji, wspomnień, pamiętników czy kronik, które dla uzyskania pełnego obrazu wydarzeń powinny być pogłębione o analizę pozostałych źródeł: dokumentów, ówczesnej prasy, dokumentacji
fotograficznej itp. Wspomnienia, pamiętniki, wywiady i inne formy utrwalonych
relacji bezpośrednich są materiałem niezwykle cennym dla historyków. Wymagają
jednak od badacza skutecznej krytyki, także konieczności uwzględnienia osobistych
emocji oraz subiektywizmu ocen. W publikowanych po II wojnie światowej, a więc
z perspektywy kilkudziesięciu lat, wspomnieniach z okresu polsko-niemieckiego
sporu o Górny Śląsk, znajduje się sporo uogólnień, przeinaczeń, pomyłek lub
nadinterpretacji. Najczęściej spotykane to: przypisywanie Niemcom inicjatywy
dopuszczenia do głosowania w plebiscycie tzw. emigrantów; utrzymywanie, że
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strona niemiecka zmobilizowała w 1921 roku do walki o Górny Śląsk regularną
armię; mylna ocena skali poparcia polskiej opcji narodowej wśród Górnoślązaków.
Publikowany w Polsce materiał wspomnieniowy jednoznacznie wartościuje strony konfliktu – opowiadający się za Polską to „powstańcy”, „patrioci”, a broniący
niemieckiego status quo na Śląsku to „zdrajcy”, „zaprzańcy”, „bojówkarze” lub
wręcz „bandyci”. Zwraca uwagę także eksponowanie nadużyć i represji skierowanych wobec osób reprezentujących stanowisko propolskie, przy równoczesnej
akceptacji analogicznych zachowań wobec optantów niemieckich. Tendencja ta była
jednym z trwałych elementów peerelowskiej historiografii, która – nastawiona na
eksponowanie polskich tradycji na Górnym Śląsku – chętnie przyjmowała relacje
przekonujące o prężności żywiołu polskiego na międzywojennym Śląsku. Daje to
jednak jednostronny, a przez to mało obiektywny obraz wydarzeń.
Charakter omawianych wspomnień jest różny. Ton wypowiedzi i wnioski oraz
oceny zawarte w publikowanych relacjach są uzależnione od wielu czynników, na
które historyk powinien zwrócić uwagę. Np. inaczej pamiętają wydarzenia dorośli,
a inaczej reprezentanci najmłodszego pokolenia. Przywoływane nawet z perspektywy
lat kilkudziesięciu wspomnienia z dzieciństwa będą nadal odzwierciedlały odczucia dziecka. Dla Alojzego Locha, wówczas ucznia, powstania śląskie to przede
wszystkim czas laby, gdy nie odbywały się zajęcia w szkołach: „Z moimi przyjaciółmi mieliśmy teraz dużo czasu, który wypełniała nam zabawa w powstańców
i codzienny marsz za miasto nad staw”1.
Pamiętać należy o tym, że relacje formułowane na bieżąco lub krótko po
przeżytych doświadczeniach są zazwyczaj emocjonalne i osobiste. Wspomnienia
konstruowane z perspektywy kilkunastu czy kilkudziesięciu lat są bardziej stonowane, ale niosą balast pewnych ocen, publicznych komentarzy, a nierzadko politycznej propagandy. W kronice szkoły w Łęgu odnajdujemy bieżący, pełen emocji
opis wydarzeń kierownika tej placówki: „Dnia 12 maja doprowadzono mnie tym
razem do miejscowej gospody, gdzie w obecności mieszkańców i dzieci szkolnych
znęcano się ciężko nade mną; naderwano oboje uszu. Wyliczanie wszystkich przykrości, jakie spotkały mnie i moją żonę, nie jest tutaj na miejscu. Chciałbym tylko
jedną uwagę dodać, że polskie powstanie w Łęgu zostało zainicjowane i przez całe
siedem tygodni utrzymywane przez [...] i wszystkie prześladowania niemieckich
osób (Wollnik Józef, Brzegenza Fryderyk, Wallach Jan) wykonano na polecenie
[...]. Oświadczam tutaj, że przebaczam wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w powstaniu, ponieważ, jak z czasem odkryłem, byli oni sami ofiarami. Jeden
tylko zabierze ze sobą do grobu moją klątwę”2.
Kolejna kwestia wpływająca na charakter i wymowę relacji to polityczne poglądy świadka. Z cytowanego wyżej fragmentu łatwo wywnioskować, że jego autor
był zwolennikiem opcji niemieckiej. Jak stanowisko kierownika szkoły oceniał jego

1
2

A. Loch, Ku brzegom nadziei, Warszawa 1977, s. 12-13.
Alte Chronik von Leng/ Stara kronika Łęgu, www.turze.net/index.html?http://www.turze.net/historia/
dzieje.html&4.
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przeciwnik? Józef Chorbowski, dowódca oddziału powstańczego stacjonującego
w okolicach Łęgu, wskazywał jednoznacznie: „W owym czasie najgorsi byli nauczyciele, którzy pracowali dla strony niemieckiej”3. Równie nieprzychylnie proniemiecko nastawionych nauczycieli oceniali uczniowie pochodzący z polskich rodzin.
Alojzy Loch opisywał zajście w szkole, gdy nauczycielowi protestującemu przeciw
używaniu przez uczniów języka polskiego grożono odwetem ze strony powstańców i obrzucono piórnikiem4. To, że pamięć o powstaniach śląskich „zmieniała się
w czasie i była różna w zależności od tego, po której stronie i w jakim momencie znaleźli
się uczestnicy powstań” podkreśla prof. Ryszard Kaczmarek5. Przy okazji historyk zwraca
uwagę na istotne różnice w relacjach kreatorów i obserwatorów wydarzeń: „Grupą
mającą swoją osobną pamięć o tym czasie są mieszkańcy regionu, którzy w powstaniach
śląskich nie uczestniczyli, a dla których czas powstań i plebiscytu był kwestią przeżycia
bez angażowania się po żadnej ze stron”6.
Zachowanie neutralności okazywało się trudne. Wbrew powszechnym opiniom, także
wielokrotnie powtarzanym w materiałach wspomnieniowych, rekrutacja do oddziałów nie
zawsze była dobrowolna. Potwierdzają to m.in. ówczesne zapisy (np. „Wielu młodych
ludzi zostało groźbami zmuszonych do wstąpienia w szeregi powstańcze. Później rekrutowano nawet przymusowo”7) oraz relacje współczesne („Powstańce
– Polołki zniszczeli dach jak mąż z nimi nie poszoł”8). Podobnych rozbieżności w prezentowaniu różnych aspektów sporu o Górny Śląsk z lat 1919–1921
w relacjach i materiałach wspomnieniowych jest bardzo wiele. Wymownym
przykładem „różnych pamięci” mogą być oceny stacjonujących na Górnym
Śląsku oddziałów alianckich. Np. optanci niemieccy wrogo byli nastawieni do
Francuzów, bo uznawano ich za sojuszników polskich interesów na Górnym
Śląsku. We wspomnieniach wychowanego w duchu polskim Franciszka Adamca Francuzi prezentują się bardzo pozytywnie: „Francuscy żołnierze odbywali
zwykłą służbę garnizonową, a wieczorem zalecali się do dziołchów. Nas, bajtli,
częstowali bomblikami i siekuladą, a czasem i dobrotliwie przeganiali, byśmy im
nie psuli sielanki z miejscowymi pięknościami”9. Diametralnie inaczej postrzegał
ich ówczesny uczeń opolskiego gimnazjum: „Co rusz widać było Francuzów ze
szpicrutami w dłoniach, odzianych w niestaranne ubiory i otoczonych unoszącymi
się wokół nich obłokami wstrętnych perfum. (…) Francuzi wszędzie w uciążliwy sposób rzucali się w oczy… nawet ich najwyżsi oficerowie zdawali się nie

3
4
5
6
7
8
9
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Opis działań powstańczych w okolicach Turza w relacji Józefa Chorbowskiego zob. Wspomnienia
Opolan, red. W. Kornatowski, K. Malczewski, Warszawa 1960, s. 73-83. cytat ze s. 76.
A. Loch, Ku brzegom nadziei…, s. 8-10.
Sobierajski: wystawa o powstaniach powinna być usunięta http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/413747,sobierajski-wystawa-o-powstaniach-powinna-byc-usunieta,id,t.html?cookie=1.
Tamże.
www.turze.net Stara kronika Turza/Alte Chronik von Wellendorf 1921.
Tamże.
F. Adamiec, W kołowrocie historii. Wspomnienia, Opole 1987, s. 23-24.

posiadać nic ze sławnej francuskiej dworskości”10. Zaś dla samych członków
oddziałów okupacyjnych pobyt na Górnym Śląsku był doświadczeniem trudnym.
W świetle materiałów eksponowanych na wystawie „W obcym kraju. Alianci podczas
plebiscytu na Górnym Śląsku”, którą przygotowało w swojej siedzibie Muzeum Śląskie
w Katowicach, relacje żołnierzy skupiają się na wątku tęsknoty za rodzinami i ojczyzną
i utyskiwaniem na przedłużającą się służbę wojskową11.
W opisach działań powstańczych eksponowane są odebrane krzywdy i brutalność przeciwnika. Zachowały się relacje prezentujące działania obu stron konfliktu. Anna Kurpanek
opisywała akcje powstańców: „Od początku powstania w naszej karczmie powstańcy urządzili swoją kwaterę i miejsce przesłuchań (…). Któregoś dnia członkowie
grupy przyprowadzili młodego mężczyznę. Powstańcy kazali mu się rozebrać do
naga, a potem okładali go gumowymi pałkami i kolbami. Następnie kazano mu się
czołgać po ziemi, bito go przy tym i kopano (…). Kazano mu tak długo kłaść się
na podłodze i wstawać, aż na skutek wyczerpania uderzyła mu z ust krew (…).
Każdego dnia bez wyjątku znęcano się w ten sposób nad 7, 8 osobami. Nie robiło
różnicy, czy to była kobieta, czy mężczyzna, czy była to osoba młoda, czy stara. Do
codzienności należało, że osobom tym zabierano pieniądze i wszystkie wartościowe
rzeczy, które między sobą członkowie oddziału dzielili”12. Roman Koźlik podał przykład okrucieństw członków oddziałów proniemieckich: „Rozpoczęła się walka wręcz,
a ponieważ wielu powstańców nie zdążyło chwycić za karabiny, zostali obezwładnieni
i pomordowani. Część powstańców, niektórzy tylko w bieliźnie, zdołała się wymknąć.
Niemcy w okrutny sposób zmasakrowali siedmiu powstańców, kłując ich bagnetami
i miażdżąc czaszki. Po czym szybko wycofali się do Gogolina”13. Analiza materiałów
wspomnieniowych ilustruje różnice w percepcji wydarzeń, daje możliwość zestawienia motywów i odbioru działań powstańczych. Np. dla Jana Wawrzynka dokonana
detonacja mostu była powodem do dumy: „Pod Bukowem zajęliśmy linię frontu
wzdłuż brzegu Odry. Most betonowy, prowadzący z Krzyżanowic do Bukowa, nasza grupa saperska jeszcze tego samego wieczora puściła w powietrze. Wspaniały
to był widok, kiedy majestatyczny ciężar mostu skłaniał się do Odry”14. U części
mieszkańców regionu takie działania nie znajdowały akceptacji i były piętnowane.
Społecznego ostracyzmu nie uniknął np. odpowiedzialny za zniszczenie wiaduktu pod
Opolem Jan Bias: „Długo wspominano we wsi jak potem Niemcy zawiesili Biasowi na piersiach tablicę z wielkim napisem: Ich bin das polnische Schwein das die
Brücke gesprengt hat! (Ja jestem tą polską świnią, która wysadziła most) i gonili
go tak przez wieś, bili i pastwili się nad nim”15.
10
11
12
13
14
15

J. Tschapke, „Brausend erklangen unsere schönen Vaterlandsliden”. Erinnenrungen aus der Zeit der
Fremdherrschaft in Oppeln, „Wochenblatt” 2011, nr 15.
Sobierajski: wystawa o powstaniach powinna być usunięta http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/413747,sobierajski-wystawa-o-powstaniach-powinna-byc-usunieta,id,t.html?cookie=1
E. S. Pollok, Śląskie tragedie, Żyrowa 2002, s. 233-234.
R. Koźlik, Batalion Tarnogórski, w: Godzina druga. Walki pod Górą św. Anny w czasie trzeciego powstania na Górnym Śląsku w 1921 r. (wspomnienia uczestników), b. red., Warszawa 1959, s. 157.
Wspomnienia Opolan…, s. 378.
Jak starka swego Zeflika…, s. 139.
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Relacje w sposób niejednolity prezentują m.in. kwestię dyscypliny i nadużywania alkoholu w oddziałach powstańczych. Arka Bożek wskazywał, że nadużyć
dopuszczała się kadra przywódcza: „Wszyscy ci ludzie bez krzty sumienia podobni
byli do «landsknechtów», bo nurzali się w tym samym co oni żywiole, zaniedbując
organizację powstania, a poświęcając się pijaństwu”16. Gwardian klasztoru franciszkanów na Górze Świętej Anny ojciec Kolumban Sobota o powstańcach pisał m.in.:
„Ujemnie działał też brak dyscypliny; wypadki insubordynacji były na porządku
dziennym; miały one przyczynę w tym, że zwierzchnicy nie potrafili swoją wiedzą
ani znajomością sztuki wojennej imponować. Miary dopełnił tu wreszcie i alkohol,
używany obficie, zarówno przez komendantów, jak i szeregowców…17”. Podobne
oceny członków tych oddziałów formułowane są współcześnie: „Pani, a starka
to nerwy mioła na tych powstańców, bo ino pili, a nie kciało im się robić (…).
To w ogóle lumpy beli”18. Tymczasem w większości publikowanych wspomnień
autorzy przekonują, że w oddziałach powstańczych utrzymywana była dyscyplina,
a wszelkie naruszenia subordynacji były surowo karane.
W relacjach formułowanych przez obie strony konfliktu można doszukać się
analogii i opisów wspólnoty doświadczeń. Zachowania działacza ruchu polskiego
Franciszka Poliwody opisywała jego córka: „Ojciec nasz przezorny, co wieczór, jak
zapadał zmierzch, wysyłał matkę i sześcioro dzieci najmłodszych (…) do «starki» do
Szczepanowic, żeby nas ochronić. Sam sypiał w krzakach w ogródku i jednocześnie
obserwował co się działo. Drzwi wejściowe zabarykadował deskami i drągami od
wewnątrz, a sam wychodził zamaskowaną dobrze dziurą w murze, którą specjalnie
w tym celu zrobił. Wszędzie zaś opowiadał, że każdego kto będzie próbował wejść
przez okno zarąbie siekierą”19. Podobne działania podejmowali członkowie obozu
proniemieckiego: „Ojciec z pierzynom szedł spać do zyta. Bał się band polskich.
Tylko polskich. Potem były bandy niemieckie przeciwko nim. Tyle ludzi zginęło”20.
Po podziale Górnego Śląska różnice w postrzeganiu powstań śląskich pogłębiły się, generowały je dodatkowo konkurencyjne interesy państwowe i polityczne.
W Polsce tradycje powstań śląskich środowisko związane z Wojciechem Korfantym kultywowało inaczej niż obóz władzy skupiony wokół Józefa Piłsudskiego.
W Niemczech pamięć o powstaniach starano się wykorzystać jako element polityki eksponującej, krzywdzący w ocenie Niemców, werdykt traktatu wersalskiego,
akcentując negatywne skutki podziału jednolitego obszaru. Po 1933 roku pamięć
o walkach o zachowanie Górnego Śląska służyła do umocnienia pozycji partii
nazistowskiej w regionie. Po II wojnie światowej rocznice powstań śląskich były
przywoływane z różną częstotliwością, zależną od atmosfery politycznej. W 1945
roku w Górze Świętej Anny odbywały się uroczystości nawiązujące do tradycji walk

powstańczych, zaś pod koniec lat 40. XX wieku zaniechano obchodów rocznic
powstań śląskich. Pamięć o tych wydarzeniach wróciła po 1956 roku, gdy po
politycznym przesileniu ponownie sięgnięto do tradycji regionalnych i autorytetu
oraz doświadczeń działaczy polskiego ruchu narodowego oraz powstańców śląskich. Obecny w tym czasie w obiegu społecznym i naukowym obraz powstań
śląskich wpisany był w szeroko zakrojoną propagandę lansującą hasła o powrocie
Śląska do Macierzy i destrukcyjnych działaniach władz niemieckich na tym obszarze (germanizacja, wyzysk kapitalistyczny itp.)21. Tymczasem w Niemczech, gdzie
po 1945 roku znalazła się blisko połowa mieszkańców przedwojennego Górnego
Śląska, temat powstań śląskich i plebiscytu był eksponowany słabo i w obecnym
dyskursie publicznym niemal nie istnieje22.
W myśl współczesnych ocen formułowanych głównie przez socjologów, wśród
rodzimych mieszkańców regionu narasta dystans do powstań śląskich. Aktywny
udział w tych wydarzeniach jest oceniany jako przymusowy lub nierozsądny (np.
„Brat łod teścia uciek i w zbozu się schował co by powstańce go nie wzieni”23; „Brali
do powstania młodych a gupich co to nie wiedziali kaj idom i po co”24). Polityczna ranga tych zmagań i zaciągu do ochotniczych oddziałów jest deprecjonowana.
Typowe w tym kontekście są upowszechnione wypowiedzi: „Brat łod ciotki zginoł
pod Jankowicami. Mioł 16 lot… to głupi beli, polecioł, no i padł”25; „Powstania
były organizowane przez Polaków. To była ich fantazja, która nie pasowała do
rzeczywistości. Kto szedł do powstań? One tylko zwaśniły ludzi, bo to była bratobójcza walka”26; „I pojawiło się coś, czego przedtem nie było. Nienawiść między
Polakami i Niemcami. Najbliżsi sąsiedzi stali się naraz wrogami. Owa nienawiść,
która wkrótce miała przynieść tragiczne żniwo, zdarzała się nawet w rodzinach,
nagle okazywało się, że jeden brat jest Polakiem, a drugi Niemcem”27. Tymczasem
w historiografii i powszechnym odbiorze powstań górnośląskich dominuje pogląd
o tym, że w szeregach walczących znaleźli się głównie mocno zaangażowani w działalność polityczną, kierujący się szlachetnymi pobudkami patrioci.
Odbiór powstań śląskich – ich przyczyn, przebiegu i skutków pozostaje
niejednorodny. Wydarzenia te także aktualnie są elementami sporu polityków
i samorządowców w Polsce. Wiele emocji i komentarzy wywołały przyjęte jesienią
2010 roku przez sejmiki województw opolskiego i śląskiego decyzje o obchodach
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mieszkańców Śląska: „Stary polonus opolski, założyciel przedwojennej polskiej drużyny harcerskiej
w Opolu, działacz plebiscytowy i powstaniec spotyka znajomego, obaj byli po wojnie nauczycielami w tej
samej wsi. I ten napotkany mówi: «Panie, to wszystko Szwaby, nawet te powstańce»”. Tamże, s. 184.
Opinia Guido Hitze wyrażona 19 V 2011 w Opolu podczas debaty zorganizowanej przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej w Opolu „Powstania śląskie i plebiscyt na Górnym Śląsku – dziedzictwo i mity”.
M. Szmeja, Niemcy? Polacy? Ślązacy!..., s. 167.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Cyt za: E. S. Pollok, Śląskie tragedie…, s. 236.

53

w roku 2011 Roku Pamięci Powstań Śląskich. Norbert Rasch, przewodniczący
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a zarazem
radny sejmiku województwa opolskiego nazwał powstania „bratobójczą walką”
i apelował o „odmitologizowanie powstań”28. Lider Ruchu Autonomii Śląska i radny sejmiku województwa śląskiego Jerzy Gorzelik dotychczasowy język dyskusji
nad powstaniami śląskimi oceniał następująco: „Nie można wciąż powtarzać
banałów o powrocie do macierzy i wielowiekowej niemieckiej niewoli. Niestety,
język odziedziczony po minionej epoce jest tutaj balastem, który uniemożliwia
jakąkolwiek uczciwą dyskusję. Nazywam to historycznym zdziecinnieniem”29. Samorządowców poróżniła także zaplanowana w Katowicach na 6 maja 2011 roku
wspólna sesja sejmików opolskiego i śląskiego. Podczas obrad radni przyjęli
„Rezolucję w sprawie uczczenia 90. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego”.
Dyskutowana przez kilka tygodni treść dokumentu ostatecznie spotkała się z brakiem poparcia ze strony przedstawicieli mniejszości niemieckiej w województwie
opolskim i Ruchu Autonomii Śląska w województwie śląskim. Według argumentacji
lidera mniejszości niemieckiej Norberta Rascha: „Nasi dziadkowie na pewno nie
wyrażali wtedy zadowolenia, że utraciliśmy tak cenną część Śląska, w związku
z tym nie możemy, będąc ich potomkami, wyrażać zadowolenia z tego faktu”30.
Podobną ocenę, powołującą się na zróżnicowanie postaw Górnoślązaków wobec
konfliktu sprzed 90 lat, sformułował Jerzy Gorzelik. W jego ocenie rezolucja
„pomija innych górnośląskich uczestników walk 1921 roku i jest dosyć jednostronna. (…) o trudnej historii, która podzieliła mieszkańców tej ziemi należy
mówić w sposób maksymalnie wyważony (…), dojrzeliśmy już do tego, żeby
upamiętnić wszystkich uczestników tamtych wydarzeń. Wszyscy oni mieli jakąś
swoją wizję Górnego Śląska”31. Gościem wspólnej sesji był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Polityk w swym wystąpieniu jednoznacznie
wskazał, że śląskość jest równoznaczna z polskością. Nie znalazł zrozumienia dla
niezależnych, odmiennych poglądów na kwestie powstań śląskich prezentowanych
przez mniejszość niemiecką i Ruch Autonomii Śląska: „Żałuję, bo uważam, że
był to wielki zryw po 570 latach oddalenia od Polski. Ludzie, którzy mieszkali
tu od wieków, wybierali swoją tożsamość i kulturę, a najważniejszym sygnałem
tej tożsamości był język, tak bliski polskiej mowie” – tłumaczył Jerzy Buzek32.
Do kwestii różnic we współczesnej percepcji sporu o Górny Śląsk nawiązał 21
V 2011 roku, podczas obchodów rocznicowych w Górze Świętej Anny, prezydent
RP Bronisław Komorowski. W swym przemówieniu podkreślił m.in.: „Ta ziemia
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Arkadiusz Kuglarz, MN: nie celebrować powstań śląskich, Gazeta Opole 7 VII 2010; http://opole.
gazeta.pl/opole/1,88318,8113680,MN__nie_celebrowac_powstan_slaskich.html
K. Świerc, Rozmiękczyć historyczne zdziecinnienie. Przygotowania do obchodów powstań śląskich,
„Wochenblatt” 2011, nr 5, s. 3.
A. Dawid, Rok pamięci powstań śląskich, „Indeks” 2011, nr 7-8, s. 73.
Tamże.
Radio Opole http://www.radio.opole.pl/2011/maj/wiadomosci/wspolna-sesjaopolskiego-i-slaskiegosejmiku-rozpoczyna-sie.html.

potrzebuje wspólnego działania jej mieszkańców, nie pora teraz na powroty do
konfliktów. Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza dzisiaj, kiedy partyjno-polityczne
namiętności i polityczne kalkulacje doprowadziły do wypowiedzi przeciwstawiających śląskość polskości, kiedy padły złe i szkodliwe słowa boleśnie raniące wielu
Ślązaków, zwłaszcza potomków powstańców śląskich. Przecież wtedy, 90 lat temu,
wszyscy byliśmy solidarni ze Śląskiem i dzisiaj Ślązakom należy się nasza solidarność, należy się szacunek dla śląskiej drogi ku Polsce, dla roli i miejsca Śląska
także we współczesnej Polsce”33. Prezydent wskazał także na historyczne aspekty
toczących się w ramach III powstania śląskiego walk. Wskazał, że dramatyczna
historia podzieliła wówczas śląskie rodziny, a krew za przyłączenie Śląska do
Rzeczpospolitej przelewali Ślązacy oraz Polacy pochodzący ze wszystkich trzech
zaborów. Prezydent przypomniał równocześnie, że naprzeciw powstańców stali
niemieccy żołnierze, ale także inni Ślązacy, którzy czuli się Niemcami i chcieli, by
Śląsk pozostał częścią państwa niemieckiego: „Szanujemy wybory tych, którzy
stanęli po drugiej stronie zmagań” – przekonywał34.
Różnice w ocenie rozgrywających się na Górnym Śląsku w latach 1919–
1921 wydarzeń prezentują także naukowcy. Zgromadzeni na wspomnianej wyżej
wspólnej opolsko-śląskiej sesji sejmików radni i goście usłyszeli dwa, różniące
się wykłady. Prof. dr hab. Bogdan Cimała z Uniwersytetu Opolskiego utrzymywał,
że powstań śląskich nie można traktować jako wojny domowej. W jego ocenie
w 1919 roku powstańcy nie walczyli ze swoimi sąsiadami, tylko z reprezentującymi interes państwa niemieckiego oddziałami Grenzschutzu, a przeciwnikami
powstańców w 1921 roku byli głównie Szwabowie i Bawarczycy 35. W ocenie
reprezentującego Uniwersytet Śląski prof. dr. hab. Zygmunta Woźniczki powstania śląskie zainicjowały na Górnym Śląsku konflikt narodowy zakończony
rozdarciem tego terenu, gdyż mimo ingerencji Berlina i Warszawy spór o Górny
Śląsk sprowadzał się do wewnętrznego poróżnienia jego mieszkańców: „My teraz
demonizujemy udział Polaków w tym sporze. Tak naprawdę koledzy z podwórka
szli walczyć po przeciwnych stronach barykady”36. Ważną przyczyną wybuchu
III powstania śląskiego była według Woźniczki przede wszystkim obawa przed
represjami, których spodziewali się m.in. działacze plebiscytowi czy aktyw ruchu
polskiego ze strony władz niemieckich po ogłoszeniu wyników plebiscytu. Przy
innej okazji Woźniczka przekonywał: „Powstania nazwałbym śląską spontanicznością kierowaną przez Polaków. (…) Pierwsze dwa zrywy wybuchły spontanicznie.
Jednak trzecie powstanie, którego 88. rocznica przypada 2 maja, o największym
zasięgu i zorganizowane po niekorzystnym dla Polski plebiscycie, było polskim
powstaniem na Śląsku, a nie powstaniem śląskim. To była profesjonalna robota
polskiego wywiadu. Wykorzystano propolskie ciągoty części Ślązaków i zorga-
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nizowano oderwanie kawałka niemieckiego państwa oraz przyłączenie go do
Polski”37. Inaczej ocenia te wydarzenia prof. Kaczmarek: „To nie był plan interwencji Wojska Polskiego na obszarze plebiscytowym, uniemożliwiała to sytuacja
międzynarodowa. Było to obchodzenie zobowiązań traktatowych”38. Tak wyraźna
polaryzacja stanowisk naukowców wskazuje, że temat walk polsko-niemieckich
o Górny Śląsk po I wojnie światowej pozostaje żywy i interesujący, skłania do
polemik i refleksji.
Powstania śląskie wywołują dyskusję wśród osób zainteresowanych przeszłością, polityków i historyków. Okazją do zaprezentowania różnych ocen i stanowisk
wobec rozgrywających się w latach 1919–1921 na Górnym Śląsku wydarzeń był
przyjęty do realizacji plan Roku Pamięci Powstań Śląskich. W bogatych programach obchodów realizowanych w województwach opolskim i śląskim znalazło
się miejsce na prezentację różnych, także sprzecznych opinii i żywą, merytoryczną dyskusję39. Zorganizowano szereg wystaw, konkursów, sesji, wykładów
i konferencji. Część z nich, jak ocenia Maciej Fic z Uniwersytetu Śląskiego, „to
nowatorskie starania o przywrócenie pamięci o powstaniach również strony
niemieckiej”40. Część z inicjatyw, które miały na celu pokazanie różnych płaszczyzn i stanowisk spotykała się z żywą reakcją lub wręcz protestami. Radny
sejmiku województwa śląskiego i szef klubu PiS Czesław Sobierajski domagał
się usunięcia fragmentów wystawy prezentującej niemieckie rocznice powstań
na wystawie towarzyszącej konferencji „Powstania śląskie w pamięci historycznej.
Uczestnicy – pomniki – rocznice”. Koncepcji wystawy bronił jeden z jej organizatorów, prof. R. Kaczmarek: „Nie możemy usunąć z pamięci historycznej tego, że pamięć
o powstaniach z innej perspektywy tych, którzy uważali się za pokrzywdzonych wynikami
walki i plebiscytu, również istniała. Możemy wrócić do sytuacji PRL-u i powiedzieć, że
ta część pamięci nas nie interesuje lub zapominamy o niej. Tylko że to nie jest pamięć,
a niepamięć, czyli nie tyle świadome zapominanie, ile świadome pomijanie pewnej części
pamięci, historycznie nie do przyjęcia”41.
Podjęte przez władze samorządowe decyzje o obchodach rocznicowych powstań
śląskich przyczyniły się do przywołania dyskusji o historii regionalnej, wzmogły
zainteresowanie przeszłością Górnego Śląska. Potrzebę tego typu obchodów potwierdzają badania przeprowadzone przez Annę Gołębiowską z Instytutu Historii
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Uniwersytetu Opolskiego, z których wynika, że zainteresowanie tematyką powstań
i w ogóle historią regionalną jest mierne, a wiedza o powstaniach śląskich nie
uproszczona lub tendencyjna lecz znikoma42. Emocje i spory wokół ocen powstań
śląskich będą słabły, jednak świadomość tradycji i uwarunkowań jest konieczna
dla budowania przyszłości regionu.
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Zabytki jako medium nacjonalizmu i kompensacji
zmian społecznych w 19. wieku

prof. dr Paweł Zalewski

Kierownik Katedry Ochrony Zabytków, Uniwersytet Europejski Viadrina,
Frankfurt nad Odrą

Ochrona zabytków i jej znaczenie
oświatowo-polityczne
Szanowni Państwo!
W pierwszych słowach dziękuję organizatorom, w tym szczególnie Pani Patrycji Wiencek-Baron za zaproszenie na Seminarium Śląskie. Jest to dla mnie zaszczyt, a jednocześnie okazja do poszerzenia mojej wiedzy o fascynującej historii
i współczesności Śląska. W sekcji „Państwo, opinia publiczna, szkolnictwo” mam
referować na „zadany mi temat”: „Ochrona zabytków i jej znaczenie oświatowo-polityczne”. Proszę wybaczyć mi brak prezentacji wizualnej; ostatnio w Collegium
Polonicum (gdzie mam biuro) mieliśmy wirusowy blackout komputerów służbowych.
Przejdźmy do rzeczy: Ochrona zabytków jest niezwykle szerokim polem refleksji
i działania. Sięga ono od nauk inżynierskich, przez planowanie form użytkowych
(w każdej niemal skali od przedmiotu użytkowego aż po planowanie infrastruktur
regionalnych), naturalnie aż po nauki humanistyczne. Jak mogą sobie Państwo
wyobrazić, przy tak wielkiej rozpiętości problemu znajdzie się wiele punktów
przecięcia z naukami o społeczeństwie, gdzie właśnie należałoby umieścić temat
mojego referatu. Otóż tu leży problem, gdyż społeczny wymiar konserwatorstwa – który również i mnie dopiero od 3 lat interesuje – jest w mojej branży
kompletnym dezyderatem. W obliczu faktu, iż nauki historyczne już ponad 30 lat
temu dokonały rewolucyjnego zwrotu w kierunku różnorakich kulturoznawczych
form analizy społeczeństwa, ochrona zabytków jest tu dosyć spóźniona. Chociaż
generalnie wykorzystywanie idei zabytku na potrzeby polityki kulturalnej ma swoją długą historię. Dlatego też oświatowo-polityczne znaczenie ochrony zabytków
chciałbym zacząć właśnie od historii i dopiero w drugiej części mojego wystąpienia
przejść do współczesności. Proszę mi wybaczyć, iż będę się często posługiwał
przykładami niemieckimi. Znam je po prostu najlepiej, gdyż od 20 lat mieszkam
i pracuję w tym kraju.
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Na przełomie 18. i 19. wieku, po częściowo rewolucyjnym przejściu z fazy
absolutyzmu do fazy budowania państw opartych na egalitarnym nacjonalizmie,
rządy państwowe zajęły się polityką kulturalną. Stała się ona po rozbiciu feudalnych hierarchii i w obliczu nowej globalnej konkurencji koniecznym elementem
integracyjnym. Klasy społeczne należało zjednoczyć na bazie już niereligijnej, lecz
równie normatywnej i emocjonalnie zaangażowanej ideologii, czyli nacjonalizmu.
Konstruktywistycznemu nurtowi socjologii, a przede wszystkim Benedictowi Andersonowi i jego książce „Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism” zawdzięczamy znajomość pryncypiów, na jakich opierało się
tworzenie patriotyzmu narodowego. Głównym środkiem były tu oczywiście media,
szkolnictwo, ale również – na co w socjologii zbyt rzadko się wskazuje – zabytki.
W tym właśnie kontekście powstała w Prusach idea tzw. pomników narodowych.
Wznowienie prac nad porzuconym od średniowiecza projektem budowy katedry
kolońskiej miało służyć pojednaniu z właśnie anektowaną przez Prusy ludnością
Nadrenii, a jednocześnie stworzyć symbol siły, potęgi, „ostrzegający” symbolicznie
pobliską Francję, traktowaną wówczas jako zajadły wróg. Tym samym czym była
katedra kolońska na zachodzie, stał się zamek w Malborku na wschodzie: symbolem
potęgi i cywilizacji germańskiej czy pruskiej. (Polskim przykładem „pomnika narodowego”, konstruowanego oczywiście z innych pobudek, byłby Wawel). Oczywiście
widzimy w tej instrumentalizacji zabytków, w owej idei „pomników narodowych”,
klasyczny mechanizm silnej polityki tożsamościowej, mającej mentalnie konsolidować polaryzujące stany społeczne, m.in. poprzez akcentowanie świetności własnej
etni i odgraniczenie jej od „elementów” obcych etnicznie i kulturowo, rzekomo
niezrozumiałych w kontekście własnej cywilizacji. Integracyjna rola „pomników
narodowych” ma jeszcze inne podłoże. Odwołując się do wydarzeń historycznych,
które rzekomo „zawsze” i „dla wszystkich” miały wielkie znaczenie, „buduje się”
w sztuczny sposób tradycje, które tak naprawdę wcześniej nie istniały. Wyjaśnił
to znakomicie amerykański socjolog Eric Hobsbawms („The Invention of Tradition”, Cambridge 1992). Zwrócił on uwagę na fakt, iż wystarczy zacząć powtarzać
jakąś czynność w regularnych odstępach czasu, aby za kilka lat odwoływać się do
historii i być może nawet – co często się zdarzało – sfałszować kiedyś pierwszy
akt działania i przełożyć go w znacznie bardziej oddalone strefy przeszłości. Hobsbawms opisał znaczenie tradycji jako historycznej fikcji, która jest nam, ludziom,
po to potrzebna, aby w czasach radykalnych zmian i przełomów przynajmniej jakiejś
cząstce rzeczywistości nadać stałość i strukturę. Otóż społeczeństwo poddane od
czasów Napoleona wielości procesów emancypacyjnych, migracjom, radykalnym
przemianom na rynkach potrzebowało oparcia w tradycji i tak swoje tradycje
„wynalazło”. Zarówno schodzący na drugi plan arystokraci, jak i mieszczańscy
nuworysze chwytali się na co dzień wzorców rzekomo przejętych z historii, aby
nadać swoim przetasowanym rolom społecznym uzasadnienie poprzez rzekome
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tradycje. W obliczu prób restauracji czy rekonstrukcji starych porządków właśnie
ruiny stały się dla wszystkich fascynującym obiektem podlegającym romantycznej
mistyfikacji, starożytniczym refleksjom lub po prostu legitymującym społecznie.
Spójrzmy tylko na relacje między zrujnowanym „zabytkiem” a różnymi postaciami w Mickiewiczowskim „Panu Tadeuszu”: niedaleko od dworu w Soplicowie stał
zrujnowany zamek, którym opiekował się wierny sługa Gerwazy. Obiekt należał do
Hrabiego, który o niego nie dbał, aż do czasu kiedy jego wróg, sędzia, postanowił
kupić posiadłość dla podkreślenia splendoru rodu Sopliców (!). W Mickiewiczowskim eposie zamek jest medium przypomnienia sporów, ale też romantycznie
idealizowanej tradycji. Cytuję:
„Twoja powieść Gerwazy, zajęła mię mocno.
Szkoda, żeś mię nie przywiódł tu godziną nocną;
Udrapowany płaszczem siadłbym na ruinach,
A ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach”.
Ten krótki cytat znakomicie ilustruje ukryte w podświadomości pragnienia,
napędzane aktualnymi pobudkami społecznymi, które prowadziły do określenia
ochrony zabytków „wartością publiczną”. Chcąc studiować i dalej parafrazować
dawne źródła inspiracji w duchu historyzmu, należało je najpierw chronić. Tak więc
za upaństwowieniem ochrony zabytków przemawiało wiele względów napędzanych
dodatkowo klasycznym paradoksem cywilizacyjnym, polegającym na tym, iż wraz
z powiększaniem naszej wiedzy o zabytkach coraz wyraźniej dostrzegamy rozmiary
ich strat podyktowanych falą modernizacji.
Pozostałe przyczyny upaństwowienia ochrony zabytków
Przypomnijmy, że cała historia zinstytucjonalizowanej ochrony zabytków
zaczyna się od wielkiej obrazoburczej eksplozji, czyli od gigantycznych zniszczeń
dóbr kultury w trakcie Rewolucji Francuskiej, od rozbiórki wielu setek kościołów
i klasztorów w wyniku sekularyzacji we wszystkich państwach niemieckojęzycznych.
Po ujawnieniu traumatycznych strat zapotrzebowanie na ochronę zabytków stało
się aż do końca 19. wieku ogromne. Aby ratować zabytki jako fundament polityki
historycznej i kulturalnej i jako źródło edukacyjne, zaczęto tworzyć w pierwszej
połowie 19. wieku państwowe urzędy konserwatorskie. To był pierwszy etap
instytucjonalizacji naszej branży. Dalszym etapem, i to w przełomowym okresie
pożegnania z historyzmem i nasilenia procesów modernizacyjnych, było tworzenie nowoczesnych ustaw o ochronie zabytków, jak i samoorganizacja środowisk
konserwatorskich. Mam tu na myśli przełom 19. i 20. wieku, kiedy to formuje
się szereg stowarzyszeń branżowych, a w 1902 roku w Darmstadt zostaje ogłoszona pierwsza w Niemczech nowoczesna ustawa o ochronie zabytków. Patrząc
na tworzenie ustawodawstwa konserwatorskiego, w kontekście bardziej ogólnym
można by powiedzieć, że dobra kultury zostały tym samym uznane za tzw. dobra merytoryczne (termin ten, po angielsku „merit goods” został zdefiniowany
przez niemiecko-amerykańskiego ekonomistę Richarda Musgrave w 1957 roku).
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Oznacza to, iż państwo w sposób paternalistyczny troszczy się o pewien aspekt
życia społecznego, w tym przypadku o zabytki, nie bacząc na rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne. To przesunięcie całej czy też głównej odpowiedzialności
za zabytki na państwo stało się w 20. wieku nieco problematyczne. Po pierwsze
dlatego, że polityka kulturalna państw została sama zdeformowana przez ciągnące
się w różnym stopniu systemy dyktatorskie, zawłaszczające lub zakłamujące przeszłość. Po drugie dlatego, iż systemy ochrony zabytków nawet w powojennych
zachodnioeuropejskich demokracjach za bardzo zbliżyły się do funkcjonalności
nakazowo-rozdzielczej, opartej wyłącznie na zakazach, wytycznych i dotacjach.
Otóż ten system „kija i marchewki” funkcjonuje wyłącznie tam, gdzie jest jeszcze
„marchewka”, czyli dotacje. Sam autorytet państwa już dawno przestał działać, gdyż
państwo samo w sobie się kurczy i jest ograniczane przez gigantyczne korporacje
gospodarcze. Poza tym – to moje przypuszczenie – partie walczące o państwo
„na górze” przyczyniają się raczej do destrukcji zainteresowania wspólną historią
narodową „na dole”. Proces ten nasila się proporcjonalnie do rosnącego nadużywania centralnych pojęć tożsamościowych, takich jak „ojczyzna”, na potrzeby
doraźnej walki politycznej.
Otóż chcę przez to powiedzieć, że państwowy system ochrony zabytków
oparty na strukturach państwowo-prawnych i eksperckich, zakładający „a priori”
zainteresowanie „dobrami merytorycznymi”, przeżywa swoisty kryzys. Dzieje się
tak, gdyż jego optyka nastawiona jest bardziej na nieruchomości i na przeszłość niż
na dzisiejsze społeczeństwo, któremu w przeważającej części wiedzy o zabytkach
brakuje. Moim zdaniem, jednym z najważniejszych obecnie problemów ochrony
dziedzictwa kulturowego są deficyty efektywnych strategii komunikacyjnych i edukacyjnych. System ochrony zabytków powinien funkcjonować jak pojazd, który
dla stabilnej jazdy wymaga dwóch szyn. Pierwsza z nich – ta już istniejąca – ma
charakter normatywny, gdyż czasem, niestety, jest konieczna niepopularna ingerencja urzędu konserwatorskiego w sposób obchodzenia się z zabytkiem. Druga
szyna musi mieć charakter woluntarystyczny, pobudzający i wspierający samodzielne zainteresowanie dobrami kultury. Jak stwierdził kiedyś Nietzsche: „...die
Werthschätzungen aber sind die Folge unserer innersten Bedürfnisse”, czyli „nasze
wartości odzwierciedlają nasze najgłębsze potrzeby”. Kierując się tym mottem,
ochrona zabytków powinna mieć żywotny interes wiążący się z wprowadzaniem
tematyki ochrony dóbr kultury do programów edukacyjnych.
Edukacyjna rola zabytków
Jednakowoż... nawet jeżeli konserwatorstwo potrzebuje edukacji, to nie
oznacza to automatycznie, że w edukacji widziana jest dzisiaj potrzeba uwzględniania treści konserwatorskich. Jest z tym bardzo różnie, najczęściej jednak źle,
i to z obiektywnych przyczyn, gdyż programy szkolne są bardzo przepełnione. Nie
będę teraz o tym mówić w detalach. Chciałbym raczej wskazać na sensowność
splotu tych dwóch sektorów. Należy tu przede wszystkim zapytać, jakie znaczenie
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mają zabytki i ich ochrona dla nas samych? Otóż chciałbym tu przypomnieć pewną
bardzo ważną podwójną tezę dotyczącą edukacji kulturalnej w najszerszym tego
słowa znaczeniu. Otóż pierwsza i oczywista część tej tezy brzmi: „nie ma kultury
bez edukacji”. Druga, w praktyce niestety już dużo mniej oczywista, część tej tezy
twierdzi, iż „nie ma edukacji bez kultury”.
Mówiąc, iż „nie ma edukacji bez kultury”, chciałbym podkreślić, iż efektywność
edukacji szkolnej zależy też od istniejącej już pozaszkolnej bazy kulturalnej. Ten
podwójny czy obustronny związek między kulturą a edukacją wskazuje tu przede
wszystkim na komplementarną / uzupełniającą rolę środowiska kulturowego w stosunku do problemów oświatowych. I właśnie to pozaszkolne zaplecze kulturalne
daje – jak wiemy – lepsze szanse na rozwój kulturalny młodym ludziom żyjącym
w większych miastach w porównaniu z ich rówieśnikami na prowincji, gdzie nie ma
kin, teatrów, galerii sztuki. Do tego kulturotwórczego zaplecza należy też krajobraz
z jego autentycznymi znamionami przeszłości. Dlaczego?
Otóż wskazuje się powszechnie na fakt, iż zabytki i cała wartościowa kultura
wizualna w krajobrazach wiejskich czy miejskich są generalnie najważniejszym
czynnikiem kulturotwórczym, tak naprawdę – gdy chodzi o efektywność – dużo
ważniejszym niż na przykład inne formy „kultury wysokiej”, gdyż teatr, literatura,
muzyka klasyczna mogą być ignorowane przez różne kręgi społeczne. I niestety
są szeroko ignorowane, co wskazują nie najlepsze parametry czytelnictwa, czy
rynku wydawniczego w Polsce. Jednak ulic i placów miejskich nikt ignorować
nie może. Wiedzą o tym specjaliści od reklamy i koncerny przemysłowe płacące
każdą cenę za billboardy w centralnych miejscach metropolii miejskich. Otoczenie
kulturowe wywiera olbrzymi wpływ na naszą świadomość, czy też – dokładniej
mówiąc – podświadomość, o czym jesteśmy od lat 60. informowani przez psychologów, socjologów i teorie urbanistyki. Najprościej sformułował to kiedyś Winston
Churchill w swoim aforyzmie: „We shape our buildings, thereafter they shape us”,
czyli „najpierw to my kształtujemy nasze domy, a później to one zaczynają kształtować nas samych”. Chaos przestrzenny i kakofonia reklam nie przyczyniają się do
zrównoważonego rozwoju, również tego duchowego. Rodzą one raczej poczucie
braku orientacji i podświadome frustracje, gdyż permanentnie gwałcą one naszą
naturalną, ludzką potrzebę harmonii.

Dziedzictwo kulturowe a wychowanie obywatelskie
Studiowanie interesujących wnętrz miejskich i krajobrazów kulturowych wraz
z komunikowaną przez nie historią lokalną stanowi przede wszystkim znakomitą
przeciwwagę w okresie globalnej uniformizacji kulturowej. Według Jana Assmana,
rozróżniamy dwa rodzaje pamięci kolektywnej, wspólnej dla całych grup: codzienną pamięć komunikacyjną oraz głębszą pamięć kulturową. O ile nasza pamięć
komunikacyjna siłą rzeczy wypełniona jest tymi efemerycznymi i uproszczonymi
„globalistycznymi” konwencjami, o tyle konieczniejsze jest sensowne wypełnienie
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pamięci kulturowej przez bardziej złożone wartości wygenerowane na dokładnie
sprecyzowanych odcinkach czasoprzestrzeni.
Wzloty i upadki małych ojczyzn, ich kontrasty społeczne, rozwarstwienia
rzeczywistości, lokalne echa wielkiej historii zapisane w budulcu pałaców, chałup,
kościołów, kin, ratuszy, lecz także fabryk i więzień – cała ta kamienna spuścizna
uświadamia nam różnorodne warunki bytu, równoczesność inspiracji, pasji, lecz
i problemów minionych pokoleń. Im więcej zachowanych dokumentów tego typu
w przestrzeni publicznej, tym więcej punktów zaczepienia do wyważonej dyskusji
o tym, co „mówią wieki”. Tym większa też szansa, aby nie dać się ogłupić bezkrytyczną idealizacją przeszłości lub nie dać się nią poszczuć i podjudzać wzajemnie. Patrząc przez lupę na zabytki, widzimy już nie tylko pilastry i kolumny,
odkrywamy też lokalne sprzeczności, konflikty etniczne czy religijne, ale również
momenty pokojowej, rozsądnej koegzystencji. Przy odrobinie chęci, zrozumienia
i zdrowego krytycyzmu możemy stąd czerpać energię na konstruktywne rozwiązywanie analogicznych problemów w teraźniejszości. Współczesne nauki historyczne,
w szczególności „public history”, czy też po niemiecku „angewandte Geschichte”,
traktują historię nie jako „sztukę dla sztuki”, lecz jako instrukcję do zrozumienia
i interpretacji naszej współczesności. Notabene: na podobnej zasadzie opiera się
centralne znaczenie historii w globalnej polityce, dlatego też kariery globalnych
strategów w amerykańskim Pentagonie wiodą zawsze przez studia historyczne.
Istnieje jeszcze jeden bardzo ogólny fakt o dużej wadze edukacyjnej: dobra
kultury. Demonstrują nam one w większości przypadków nie tylko historię wojen
i destrukcji, tak bardzo przeakcentowaną w historiografii dziewiętnastowiecznej,
totalitarnej lub nacjonalistycznej, zamykającej ślepą uliczkę obrazami mitycznego
heroizmu i przerażającej destrukcji. Dobra kultury – jest to już zakodowane w samej ich nazwie – demonstrują nam w większości przypadków historię pokojowej
rywalizacji, historię „interdyscyplinarnej kreatywności” lub różnorakich ambicji, na
której możemy i powinniśmy się dzisiaj skoncentrować.
Właśnie temu kształtowaniu kolektywnej i tolerancyjnej regionalnej tożsamości służy nauka czytania świadectw historii i kodów kulturowych w przestrzeni
publicznej. Samodzielne „badanie” własnego otoczenia równa się przełamaniu
obojętności wobec jego formy i większemu zaangażowaniu w sprawy obywatelskie
swojej małej ojczyzny. Właśnie zabytki w połączeniu z innymi mediami historii
wizualizują problemy codzienności, pracy czy czasu wolnego. Te niby trywialne
mikrohistorie mają największy potencjał, aby odnieść je do własnego horyzontu
doświadczeń i spleść je emocjonalnie z naszymi indywidualnymi biografiami. Wie
o tym każdy dziennikarz i pedagog muzealny.
W czasach mojej edukacji programy nauczania cechowały się kompletnym
brakiem historii lokalnej, nie mówiąc już o jej sprzężeniu z dziedzictwem kulturowym regionu. Historie wojen i traktatów pokojowych, oddalonych zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, cytowane były poza pomieszczeniem klasowym najwyżej
na dorocznych apelach i akademiach. Frontalne nauczanie, sprowadzające się
do „jedynie słusznej prawdy” o początku, środku i końcu centralnych wydarzeń
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polskiej historii, nie pozostawiało kompletnie żadnego pola dla zaangażowania
i samorealizacji uczniów. Chyba dlatego mój rodzinny Białystok wyglądał tak jak
wyglądał, jak szare miasto socjalistyczne, wyzbywające się wstydliwie starych
drewnianych domów i systematycznie zapełniane „nowoczesnymi” blokowiskami.
Alternatywą dla blokowisk jest dzisiaj inflacyjna fala wątpliwych rekonstrukcji, kopii,
replik, a także owe irytujące nas obecnie pseudohistoryczne domy, „gargamele”.
Są one prostym dowodem współczesnej „ludowej” tęsknoty za tradycją, na którą
jednak system edukacyjny nie dał żadnej odpowiedzi nawiązującej do regionalnej
kultury budowlanej. Brak osadzenia centralnych pojęć tożsamościowych, takich jak
„ojczyzna”, w kontekście regionu prowadził i prowadzi do ich dewaluacji w doraźnych grach politycznych również w Trzeciej Rzeczpospolitej. Jest to jedna z kilku
przyczyn apatii społecznej w stosunku do przestrzeni publicznej.
Szanowni Państwo, podsumowując, powiem tyle: systematyczne włączanie
dóbr kultury w procesy edukacyjne to jeszcze nie fakt, lecz pilne i konieczne zadanie na najbliższą przyszłość. Transfer zaawansowanej wiedzy naukowej w formy dostępne młodym ludziom będzie zadaniem trudnym i skomplikowanym pod
względem organizacyjnym i metodycznym. Jest on jednak zadaniem opłacalnym,
gdyż wspierałby nową konstrukcję rzeczywistości społecznej opartej na wartościach kulturowych, a nie komercyjnych, i mógłby pomóc rzeszom młodych ludzi
w mądrym, wielostronnym odkrywaniu i interpretowaniu dziejów własnego regionu. Najważniejsze wydaje się przy tym, iż zabytki oferują wielorakie potencjały
estetyczne i emocjonalne, będące wstępem i warunkiem do przyswajania wszelkiej
wiedzy. Nie straćmy tej szansy! Bo wiedza to fundament w budowaniu identyfikacji i obywatelskiej odpowiedzialności za nasze otoczenie. Dlatego cieszę się, że
organizatorzy Seminarium Śląskiego włączają tę tematykę w program swojej sesji.
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Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, Görlitz

Strategie w podejściu do niemieckiego
dziedzictwa kulturowego na Śląsku

P

olsko-Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków Kultury DPS) w Görlitz
utworzono w 2006 roku, kiedy okazało się, że Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, obchodząca w 2011 roku jubileusz 20-lecia swojego
istnienia, nie będzie dalej w stanie wspierać finansowania działań mających na celu
zachowanie stanu zabytków położonych w Polsce. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspierała dotychczas działania zmierzające do ratowania zabytków przed
zniszczeniem i umożliwiła rewitalizację wielu z nich, położonych między innymi na
Dolnym Śląsku, np. zamku i zabudowań gospodarczych w Krzyżowej (Kreisau).
Celem utworzenia Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury,
założonej przez grono idealistów, na czele ze zmarłym w ubiegłym roku prof.
Andrzejem Tomaszewskim – byłym Głównym Konserwatorem Zabytków RP po
stronie polskiej oraz prof. Gottfriedem Kiesowem – do niedawna Prezesem Zarządu Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (DSD) po stronie niemieckiej, było
wypełnienie luki powstałej po zaprzestaniu wspierania projektów dotyczących renowacji zabytków na tym obszarze przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury jest prywatną fundacją pożytku publicznego, posiadającą zdolność do czynności prawnych, której
działalność obejmuje w szczególności zachowanie i ochronę polsko-niemieckiego
dziedzictwa architektonicznego, a zarząd składa się w równych częściach z przedstawicieli Polski i Niemiec. Fundacja dysponuje jednakże niestety zbyt skromnymi
środkami, aby w miarę szybko zastąpić Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W ramach bilansu pierwszych czterech lat działalności Polsko-Niemiecka
Fundacja Ochrony Zabytków Kultury zdołała wyrobić sobie pogląd na temat stanu
ochrony zabytków w Polsce, przede wszystkim na Pomorzu, Warmii i Mazurach
oraz na Dolnym Śląsku. Stan ochrony zabytków w Polsce nie jest dobry. Środki na
ochronę zabytków w odpowiedzialnym za ten obszar działań Ministerstwie Kultury
w Warszawie zostały w bieżącym roku po raz kolejny drastycznie zmniejszone. Ze
strony Urzędów Marszałkowskich można z reguły oczekiwać ewentualnie niewiel65

kiego wsparcia, przy czym prywatni właściciele obiektów zabytkowych napotykają
w tym względzie na szczególne trudności.
W Polsce nie istnieje możliwość zbierania funduszy na ochronę zabytków
w formie loterii, jak ma to miejsce w Niemczech w przypadku loterii telewizyjnej „GlücksSpirale”, ani nie ma możliwości odpisania od podatku dodatkowych
kosztów związanych z ochroną zabytków. Brak jest również instrumentów pozwalających na zachowanie i ochronę dziedzictwa architektonicznego w formie
Programu Rewitalizacji Miast, realizowanego przez niemieckie władze federalne,
krajowe i lokalne, który pozwolił po upadku muru berlińskiego na rewitalizację 130
zabytkowych zespołów architektonicznych w miastach położonych we wschodnich
krajach związkowych Niemiec.
W najtrudniejszej sytuacji znajdują się obiekty zabytkowe pozostające w rękach prywatnych, gdyż ich właściciele nie mogą liczyć na prawie żadne wsparcie
ze strony sektora publicznego, pomijając dotacje ze środków UE przyznawane na
projekty sztandarowe, takie jak np. budowa w powiązaniu z obiektami zabytkowymi
dużych kompleksów hotelowych.
Zabytki związane z historią Niemiec borykają się ponadto z trzema rodzajami
problemów:
1) odczuwalny brak wsparcia finansowego ze strony sektora publicznego w sferze
ochrony i utrzymania obiektów zabytkowych,
2) brak zaangażowania społecznego, które nie wykształciło się w społeczeństwie
polskim ze względu na sytuację polityczną kraju w okresie od zakończenia
drugiej wojny światowej do upadku żelaznej kurtyny,
3) fakt, że identyfikacja z nowym środowiskiem ludności przymusowo przesiedlonej po zakończeniu drugiej wojny światowej na tereny, z których wypędzono
ludność niemiecką, przebiegała bardzo powoli, a zabytki architektury przez
długi czas nie były przez mieszkańców akceptowane.
Przedstawione powyżej problemy oraz emocjonalna postawa wypędzonych
związana z utratą stron rodzinnych prowadziły do organizowanych w Niemczech
zbiórek pieniędzy na zachowanie określonych zabytków architektury na terenie
Śląska, Pomorza oraz byłych Prus Wschodnich i Zachodnich. Tego typu akcje
zbierania pieniędzy związane były często z problemami natury językowej i wynikającymi częstokroć z nich nieporozumieniami. W trudnej sytuacji znajdują się w tym
względzie przede wszystkim osoby działające na własną rękę, gdyż ich możliwości
finansowe są często niewystarczające, a problem szybkiego i zgodnego z przeznaczeniem spożytkowania zebranych pieniędzy trudny do rozwiązania.
Sytuacja stowarzyszeń jest już lepsza, choć tutaj również często pojawiają się
ograniczenia w postaci możliwości finansowych i dopuszczalności działań w ramach
projektów pod względem konserwatorskim.
Oczywistym działaniem jest więc połączenie wysiłków i wykorzystanie wsparcia ze strony fundacji takich jak Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków
Kultury, która za cel postawiła sobie nie tylko wsparcie możliwie jak największej
liczby polsko-niemieckich projektów renowacji zabytków architektury, lecz również
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wzorcową pod względem konserwatorskim realizację wspomnianych projektów.
W ten właśnie sposób działa Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków (DSD).
Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury zatrudnia w każdym
regionie (Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury) eksperta w dziedzinie ochrony zabytków
z odpowiednią znajomością języka. W ramach realizowanych projektów Fundacja
zatroszczy się zgodnie ze swoim statutem o kontynuowanie dyskursu naukowego
polskich i niemieckich ekspertów w dziedzinie ochrony zabytków oraz zabiegać
będzie o ścisłe uzgodnienie prac z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi
za ochronę zabytków. Zlecenia wykonania prac będą w miarę możliwości udzielane firmom polskim, co przyczyni się do wsparcia polskich rzemieślników branży
budowlanej i restauratorskiej.
Od chwili założenia Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury
zrealizowała w Polsce przy wsparciu finansowym niemieckiego rządu federalnego
kilka modelowych projektów restauratorskich. W 2011 roku było to już siedem
projektów.
Na terenie Dolnego Śląska wsparcie otrzymały i nadal otrzymują: Kościół Pokoju
w Świdnicy (Schweidnitz), remont okien (2007–2011/2012); Klasztor w Henrykowie (Heinrichau), odsłonięcie późnogotyckiej polichromii w łukach Sali Kapitulnej
(2008); ewangelicki kościół Zbawiciela w Cieplicach (Bad Warmbrunn), remont
dachu nawy głównej (2011); Zespół pałacowo-folwarczny w Łomnicy (Lomnitz),
budowa fundamentu pod odtworzenie przeniesionego z Rząśnika (Schönwaldau)
Domu Modlitwy (2011).
W ramach projektu dotyczącego miejsca światowego dziedzictwa, jakim jest
Kościół Pokoju w Świdnicy (Schweidnitz), wsparte przez Fundację działania zostały
przeprowadzone w sposób modelowy. Do realizacji projektu udało się pozyskać
jednego z najbardziej doświadczonych niemieckich specjalistów w dziedzinie renowacji okien, co pozwoliło na tak niskoinwazyjną renowację 50 okien wymagających naprawy, że w czasie prac konieczna była wymiana jedynie ok. 10 procent
zabytkowych szyb okiennych. Na początku proponowano zastąpienie wszystkich
50 okien wymagających renowacji nowymi przeszkleniami. W polskich mediach,
informujących o projekcie, wyrażano zdziwienie, że w kościele nie wstawiono
żadnych nowych okien.
Ostatnie dwa lata działalności Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków
Kultury pokazały, że zawieranie sojuszy w ramach realizowanych projektów jest
dobrą drogą do realizacji wspólnie, tj. z innymi partnerami, przedsięwzięć renowacyjnych wymagających zwiększonych nakładów. Polsko-Niemiecka Fundacja
Ochrony Zabytków Kultury oferuje w tym względzie wsparcie jak partner i podmiot
realizujący działania w ramach projektu, zapewniając fachowe wykonanie prac oraz
gwarantując odpowiednie do celu przedsięwzięcia wykorzystanie i wydatkowanie
środków.
Taką właśnie funkcję pełniła Fundacja w ramach projektu dotyczącego miejsca światowego dziedzictwa, jakim jest Kościół Pokoju w Świdnicy (Schweidnitz)
oraz w przypadku ostatniego działania w ramach projektu w latach 2011–2012,
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jakim była renowacja 35 okien, na którego potrzeby Polsko-Niemiecka Fundacja
Ochrony Zabytków Kultury uzyskała od rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz
Niemieckiej Federalnej Fundacji Ochrony Środowiska środki o łącznej wysokości
kilkuset tysięcy euro.
Kolejnym przykładem działań na terenie Dolnego Śląska jest ewangelicki
kościół Zbawiciela w Jeleniej Górze Cieplicach (Bad Warmbrunn), którego dach
wymagał natychmiastowego remontu. Środki na ten remont Polsko-Niemiecka
Fundacja Ochrony Zabytków Kultury pozyskała od Fundacji im. Eriki Simon oraz
od rządu Republiki Federalnej Niemiec. Zarówno projekt w Świdnicy (Schweidnitz),
jak i w Jeleniej Górze Cieplicach (Bad Warmbrunn) Fundacja wsparła z własnych
środków pozyskanych z darowizn. W przypadku projektu dotyczącego kościoła
Zbawiciela w Jeleniej Górze Cieplicach (Bad Warmbrunn) wkład finansowy strony
niemieckiej przyczynił się do przyznania odpowiedniego wsparcia również przez
Ministerstwo Kultury RP oraz Urząd Marszałkowski. W realizację projektu włączyło
się w formie wkładu finansowego miasto Jelenia Góra, co czyni wsparcie finansowe projektu przykładem finansowania mieszanego i mogłoby stać się wzorem
dla finansowania innych przedsięwzięć.
Nie wolno oczywiście zapominać, że taki sposób pozyskiwania środków możliwy jest jedynie w przypadku zabytków o szczególnej wartości kulturowej, przy
zagwarantowaniu wykorzystania obiektu na cele publiczne oraz przy aktywnym
wsparciu właścicieli.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że istnieje możliwość wykorzystania
polskich środków ze wsparcia UE na realizację projektów renowacji zabytków
związanych z niemiecką historią położonych w Polsce, a wykorzystywanych na cele
publiczne oraz konieczność wsparcia finansowego strony polskiej w pozyskiwaniu
udziału własnego na projekty wspierane ze środków UE.
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Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu

Żydowskie dziedzictwo kulturowe
na Górnym Śląsku
– kto sprawuje nad nim opiekę?

N

a początku rozważań wypada zdefiniować pojęcie żydowskiego dziedzictwa
kulturowego. Na dziedzictwo to składają się przede wszystkim obecne
w krajobrazie publicznym materialne ślady obecności Żydów – synagogi, cmentarze,
domy przedpogrzebowe, mykwy. Do lat 30. XX wieku były one własnością gmin
żydowskich. Po roku 1933 nazistowskie władze niemieckie rozpoczęły politykę
stopniowego, bardziej lub mniej zgodnego z prawem, odbierania górnośląskim
gminom żydowskim ich własności. Władze nazistowskie nie wahały się także stosować swoistego „wywłaszczania” przez zniszczenie – kulminacyjnym punktem tej
polityki były wypadki „Nocy Kryształowej” (9-10 XI 1938), podczas której zniszczono na terenie Górnego Śląska dziesiątki synagog i innych obiektów religijnych.
Lata II wojny światowej przyniosły rozproszenie i zagładę górnośląskich
gmin mozaistycznych. Status pozostawionego przez nie majątku nieruchomego
był rozmaity. Część synagog przejmowały władze miejskie, lokując w nich na
przykład magazyn (synagoga w Opolu) czy salę gimnastyczną (synagoga w Namysłowie). Ciężki był los licznych na Górnym Śląsku cmentarzy żydowskich,
które ulegały przez dziesięciolecia systematycznej dewastacji i nierzadko całkowicie znikały z krajobrazu (m.in. kirkuty w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Lewinie
Brzeskim i Strzelcach Opolskich). Los żydowskiego dziedzictwa kulturowego był
na Górnym Śląsku trudny także i z innego powodu. Powojenne polskie władze
komunistyczne traktowały to dziedzictwo bardziej jako dziedzictwo niemieckie
(np. na nagrobkach cmentarnych przeważały inskrypcje w języku niemieckim) niż
żydowskie. Było ono zatem niszczone tak jak inne nieżydowskie ślady obecności
Niemców na Górnym Śląsku.
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Przełom polityczny roku 1989 przyniósł zmianę w traktowaniu żydowskiego
dziedzictwa kulturowego. Dba się coraz częściej między innymi o budynki synagogalne – w dawnej synagodze opolskiej po remoncie i przebudowie ulokowano
siedzibę telewizji, porządkuje się cmentarze i inne miejsca związane z historią
górnośląskich Żydów.
Kto obecnie sprawuje opiekę nad pozostałościami obecności Żydów na
Górnym Śląsku? Dziedzictwem tym opiekują się m.in. władze miejskie (cmentarz
w Opolu), organizacje i związki religijne (cmentarz w Prudniku, którym opiekuje się
miejscowy zbór Kościoła Zielonoświątkowego) oraz osoby prywatne, które pilnują cmentarzy i starają się je porządkować. Opieka nad kulturowym dziedzictwem
żydowskim utrudniona jest często (m.in. w Opolu) przez niejasny status prawny
budynków posynagogalnych czy cmentarzy – o wiele z nich toczą się sprawy sądowe
między gminą żydowską we Wrocławiu jako prawnym spadkobiercą przedwojennych niemieckich gmin żydowskich a różnego rodzaju władzami czy instytucjami.
Na koniec wypada skonstatować, że los żydowskiego dziedzictwa kulturowego
na Górnym Śląsku, jakkolwiek trudny i zagmatwany, wydaje się mimo wszystko
zabezpieczony na tyle, by pozostałości po górnośląskich Żydach jeszcze długo
mogły być dowodem na wieloetniczną i wielowyznaniową przeszłość tej ziemi.

Andrzej Kubik
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wrocław

Nastawienie ludności Dolnego Śląska
do zachowania niemieckiego
dziedzictwa kulturowego
– doświadczenia własne
„Panie konserwatorze, co Pan chroni!
Przecież to poniemieckie…”

Z

takim argumentem spotykałem się bardzo często w dyskusjach z właścicielami – inwestorami, podejmującymi prace budowlane przy zabytkowych obiektach i zespołach, powstałych przed 1945 r. Zakres planowanych prac
był bardzo szeroki, od skuwania detalu i zastępowania go cyklinowanymi tynkami,
wymiany stolarki okiennej na okna plastikowe, do nieprzemyślanej przebudowy
historycznie ukształtowanych wnętrz, a wreszcie rozbiórki zabytkowych obiektów. Działania te były często wymuszone złym, a niekiedy wręcz katastrofalnym
stanem technicznym zabytków. Ten stan był tylko w części skutkiem bezpośrednich działań wojennych. Przede wszystkim był wynikiem wieloletnich zaniedbań
i braku odpowiedzialności, zarówno ze strony władz, jak i mieszkańców. Jeszcze
w końcowej fazie działań wojennych, na mocy porozumienia między rządem PRL
i ZSRR, wywożone były na wschód urządzenia techniczne: wyposażenie zakładów
przemysłowych wraz z całą infrastrukturą techniczną, kolejowe trakcje elektryczne
itp. Do muzeów w centralnej Polsce wyjeżdżały transporty dzieł sztuki z obiektów
sakralnych i rezydencjonalnych. Dolny Śląsk stał się „składem materiałów budowlanych”. Cegła z rozbieranych we Wrocławiu zabytków była przeznaczana na
odbudowę Stolicy, kamienne okładziny i detale architektoniczne z pałaców dolnośląskich były użyte m.in. przy budowie Pałacu Kultury i Nauki. Niekontrolowany
i tolerowany „szaber” był w pewnej części wynikiem niepewności co do trwałości powojennych granic Polski. Dopiero w 1947 r. podpisano układ o przyjaźni
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i współpracy z CSRS (bez ustaleń o granicach), a w 1950 r. w Zgorzelcu zawarto
układ z NRD, który dokonał prawnej regulacji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
W takiej atmosferze kształtuje się świadomość przesiedleńców. Przybywają na Dolny
Śląsk Polacy z różnych stron, m.in. górnicy z Francji i Belgii do pracy w zagłębiu
wałbrzyskim, ale główną grupę stanowią przesiedleńcy ze wschodnich terenów
Polski. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich warstw społecznych i zawodów.
Przybywają na miejsce, które nie wiąże się z żadnymi tradycjami, a jednocześnie
kojarzy się z nieszczęściami spowodowanymi przez wojnę i okupację. Stąd taki,
a nie inny stosunek do zastanego tu dziedzictwa kulturowego: założeń dworskich
i pałacowych, kościołów ewangelickich, cmentarzy, a nawet dużych chłopskich
zagród, które zasiedlali.
Niektóre pałace zostały zagospodarowane na cele publiczne (szkoły, sanatoria, urzędy, domy dziecka itp.), większość oddana w użytkowanie powstającym
PGR-om. Znane były takie paradoksy, że w pałacu był magazyn bądź czasowo
mieszkania pracownicze, a biuro PGR-u mieściło się w nowo wybudowanym „pawilonie”. Kościoły ewangelickie w części zostały przejęte przez parafie katolickie,
kilka zaadaptowano na cele kulturalno-sportowe lub handlowe, wiele jednak pozostało niezagospodarowanych i ulegało postępującej degradacji. Stosunek do
lokalnego dziedzictwa kulturowego był może najlepiej widoczny na przykładzie
poniemieckich cmentarzy, które były przez długi czas likwidowane, grabione,
a w końcu opuszczone i zapomniane.
Moje doświadczenia zawodowe obejmują lata od 1980 r. do czasów obecnych, a więc dotyczą okresów odmiennych pod względem społeczno-politycznym.
Lata 80. oceniam w zasadzie jako okres stagnacji w ochronie zabytków. Główna
aktywność była skierowana na dokumentację i ewidencję zabytków; dokumentacje
projektowe, jeżeli były wykonywane, nie doczekały się realizacji. Brak było wystarczających, w stosunku do potrzeb, środków na remonty. Mimo że funkcjonowały
już przepisy prawne umożliwiające dotowanie remontów (Uchwała 179/78 RM),
środki te były w zbyt małym stopniu kierowane na Dolny Śląsk. Myślenie o wspólnym dziedzictwie nie było ówcześnie publicznie artykułowane. Jednak stosunek
do niemieckiej spuścizny kulturowej wśród mieszkańców regionu ulegał powoli
zmianie. Zainteresowanie lokalną historią można wiązać z rodzącymi się ideami
„małych ojczyzn”. Powstawały towarzystwa miłośników poszczególnych miast lub
okręgów, które organizowały się wokół spraw ochrony zabytków, np. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej współpracowało ze służbą konserwatorską
przy odbudowie kościoła poewangelickiego i zabezpieczeniu zamku w Kamieńcu
Ząbkowickim, Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej monitorowało stan
klasztoru pokarmelickiego w Strzegomiu. W latach 80. powstają pierwsze projekty
rewaloryzacji miast. W biurach planowania przestrzennego działają wyspecjalizowane
zespoły do opracowania projektów odnowy staromiejskich zespołów urbanistycznych, m.in. Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej. Prowadzone
były badania architektoniczne (całe bloki przyrynkowe w Świdnicy i Kłodzku) oraz
historyczne dla potrzeb projektowania przestrzennego, co dawało pogłębioną wie72

dzę na temat zasobu zabytkowego, wiedzę prezentowaną lokalnej społeczności na
tematycznych konferencjach i spotkaniach.
Ważną rolę w rozpowszechnianiu idei ochrony zabytków miało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przy którym działali społeczni opiekunowie
zabytków. Ich podstawowym zadaniem był stały dozór powierzonego obiektu
zabytkowego i sygnalizowanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zauważonych nieprawidłowości.
W ciągu każdego roku aktywnie działających społecznych opiekunów zabytków było od kilkuset do kilku tysięcy. Opiekunowie oddani zabytkom zajmowali
się zwykle kilkoma obiektami znajdującymi się w rejestrze zabytków. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych otaczali oni opieką od 10 do 15 tys. zabytków. Starali się o ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym, troszczyli
się o właściwe zagospodarowanie obiektu wraz z otoczeniem, gromadzili dane
dotyczące jego historii, stanu zachowania i zagospodarowania. Popularyzowali
też wartości zabytkowe i artystyczne budynków powierzonych ich opiece. Byli to
często jedyni obrońcy dworów, dworków, chałup, wiatraków – zwani nie bez racji
Don Kichotami XX w. Dobrym przykładem może być działalność PTTK w zamku
Grodno w Zagórzu Śląskim, które w tamtym okresie zdobywało środki i prowadziło remont tego obiektu.
Działania społecznych opiekunów zabytków – tych wytrwałych strażników
pamiątek przeszłości – były tym cenniejsze, gdyż dotyczyły zwykle mniej znanych obiektów, znajdujących się w złym stanie technicznym, a nie zajmujących
dostatecznej uwagi władz i konserwatorów zabytków. Ta uporczywa walka o niedopuszczenie do zniszczenia zabytków i skreślenia z listy zabytkowych obiektów
nie zawsze była skuteczna.
Koniec lat 80. i lata 90. to okres aktywnych działań różnych instytucji i organizacji niemieckich na polu ochrony dolnośląskich zabytków. Bez wątpienia
miały one pozytywny wpływ na podniesienie świadomości miejscowej ludności
o zabytkach i ich wartości. Dużą rolę w tym zakresie odegrała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dzięki znaczącemu zaangażowaniu finansowemu
zdołała stworzyć materialne podstawy dialogu między obywatelami obu krajów:
zbudować miejsca spotkań, ocalić przed zniszczeniem pomniki wspólnego dziedzictwa kulturowego. Przykładem może tu być zespół klasztorny w Lubiążu, gdzie
wykonano podstawowe zabezpieczenia konstrukcji i remont dachów, czy zespół
pałacowo-parkowy w Krzyżowej. Rewitalizacja kilku zabytkowych organów była
udziałem fundacji niemieckiej, podobnie jak odnowa witraży w kościele pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.
W 1991 r. Ambasada Niemiecka sfinansowała częściowy remont dachu gontowego w Kościele Pokoju w Świdnicy. W 1988 r. kościołem zainteresowało się
Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie i przeprowadziło
badania jego konstrukcji szkieletowej. Jednak dopiero w 1991 r. doszło do konkretnych rozmów między Parafią, Generalnym Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Uniwersytetem w Toruniu, niemieckim Fede73

ralnym Ministerstwem Badań i Technologii oraz Niemieckim Centrum Rzemiosła
i Ochrony Zabytków. Skutkiem tego niemieckie Federalne Ministerstwo Badań
i Technologii w Bonn, Federalna Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück oraz
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie wyasygnowały poważne
środki finansowe, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie w kościele prac
badawczych, konserwatorskich i restauratorskich. Uwagę poświęcono nie tylko
samemu kościołowi, jako niepowtarzalnej budowli historycznej, lecz również całemu Placowi Pokoju.
Wymienione działania spotykały się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem wśród
mieszkańców, którzy – oswojeni już z lokalnym krajobrazem kulturowym – krytycznie
oceniali brak skutecznej ochrony zabytków i dostrzegali konieczność ich ratowania.
Głośne mówienie o „wspólnym dziedzictwie” Polaków i Niemców stało się
możliwe dopiero w 1989 r., po upadku „żelaznej kurtyny”. Znamienne jest, że
słynne spotkanie premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla
w 1989 r. odbyło się w zabytkowym pałacu w Krzyżowej, odbudowanym po powojennych zaniedbaniach. Obiekt ten, o wartościach architektonicznych i historycznych
przynależnych bez wątpienia do niemieckiego dziedzictwa kulturowego, stał się,
od czasu tego spotkania, znakiem wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa.
Zmiany polityczne w Polsce po 1989 r. spowodowały również zmiany społeczno-kulturowe. Reforma samorządowa ówcześnie zapoczątkowana, delegująca
w dużej mierze stopień odpowiedzialności na władze lokalne, sprawiła, że perspektywa patrzenia na Dolny Śląsk poprzez sieć małych ojczyzn wiele wniosła również
w ochronie zabytków. Społeczności lokalne uzyskały samodzielność w decydowaniu
o rozwoju swoich miast i wsi. Budując programy rewitalizacji, odnajdują w historii
wydarzenia i obiekty, które mogą stać się miejscową atrakcją turystyczną. Wydawane
są przewodniki i foldery opisujące najważniejsze zabytki, organizowane rozmaite
szkolne konkursy wiedzy o dolnośląskim dziedzictwie. W ostatnich latach trzy zabytki
uzyskały wyjątkową rangę poprzez wpis na Listę Światowego Dziedzictwa – są to
Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze oraz Hala Stulecia we Wrocławiu. W skali
kraju tytułem Pomnika Historii wyróżniono dotychczas ośrodek staromiejski we
Wrocławiu, klasztory w Legnickim Polu i w Krzeszowie oraz twierdzę srebrnogórską. Z pewnością takie działania popularyzują dziedzictwo kulturowe i wzmacniają
identyfikację mieszkańców z regionem, z którego zabytków mogą być dumni.
Jednym z przejawów nowego spojrzenia mieszkańców na spuściznę kulturową
naszego regionu była szeroka akcja mająca na celu odzyskanie śląskich zabytków
przechowywanych w muzeach centralnej Polski. Można tu przywołać historię odzyskania XV-wiecznych pawęży, czyli tarcz obronnych piechoty miejskiej. Były one
przechowywane w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie od ponad pół wieku.
Dotyczy to również wielu dzieł sztuki przechowywanych w Muzeum Narodowym
w Warszawie, a pochodzących z naszego regionu. Zwrotu domagali się mieszkańcy Dolnego Śląska poprzez liczne akcje, polegające m.in. na wysyłaniu listów do
dyrektorów warszawskich muzeów, niestety bez rezultatów. Udało się jedynie odzyskać owe tarcze, nierozerwalnie związane z historią Wrocławia. Jeszcze bardziej
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spektakularnym przykładem pozytywnego związku mieszkańców z zabytkami tego
regionu było ich zaangażowanie w odzyskanie tzw. złota Wrocławia, które miasto
odkupiło w 2006 r. Na cuda śląskich złotników „zrzucili się” mieszkańcy Wrocławia.
Puchary, konwie i dzbany, kielichy i puzderka, łyżki i świeczniki wykonane przez
najlepszych mistrzów kosztowały 1,35 mln euro.
Społeczności lokalne, przede wszystkim w miastach, podjęły trud rewaloryzacji historycznej zabudowy. Działania te stały się możliwe na większą skalę dopiero po wejściu Polski do UE. Jednocześnie zwiększyło się zainteresowanie osób
prywatnych adaptacją obiektów zabytkowych na własne lub publiczne potrzeby.
Przykładem może tu być aktywność inwestorów w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie
wiele dotychczas nieużytkowanych zespołów pałacowo-parkowych z pieczołowitością zagospodarowano i odrestaurowano, żeby wymienić dwór w Staniszowie,
pałace w Wojanowie i Łomnicy. W ostatnim okresie samorządy podejmują również
działania na rzecz porządkowania cmentarzy poewangelickich, choć dużo tu jest
jeszcze do zrobienia.
Dla dzisiejszych mieszkańców Dolny Śląsk jest zbiorem „małych ojczyzn”, które
to pojęcie od niedawna bardzo często pojawia się nie tylko w podręcznikach, ale
i w języku potocznym. W związku z budowaniem Europy regionów często podkreśla
się przywiązanie nie do państwa, ale do węższej społeczności lokalnej. Obecnie
ideę małych ojczyzn często przeciwstawia się zagubieniu człowieka w świecie,
globalizacji i unifikacji. Każdy ma potrzebę odniesienia do stałych i niezmiennych
punktów oparcia, wartości. Taką możliwość dają właśnie małe ojczyzny. Miejsca
niezmienne, przypisane każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można się urodzić
tylko w jednym miejscu. Niewzruszalne, ponieważ mimo zawirowań na świecie,
wojen, emigracji miejsce to pozostaje takie samo, do końca utrwalone w pamięci. Małe ojczyzny mogą być pojmowane w różnorodnych kontekstach, m.in. jako
powrót do utraconych miejsc własnych, bądź jako poszukiwanie tożsamości.
Dzisiejsi mieszkańcy Dolnego Śląska w poszukiwaniu tożsamości zwracając się
ku historii i zabytkom tych ziem, odkrywają ich wielokulturowość. Poznają region
o bogatej kulturze, historii pełnej dziejowych zwrotów, w ramach polskiej, czeskiej,
austriacko-habsburskiej i niemiecko-pruskiej państwowości.
Złożone dzieje, a przede wszystkim bogate dziedzictwo kulturowe, zobowiązują zarówno Polaków, jak i Niemców – mieszkańców zjednoczonej Europy – do
wspólnego zaangażowania się w upowszechnianie historii, sztuki i kultury regionu
oraz działań na rzecz jego ochrony.
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Wpływ Kościoła katolickiego
na dzieje Śląska.
Wybrane przykłady z historii Kościoła
na Śląsku jako przyczynek w dyskusji
nad rolą chrześcijaństwa w historycznym
rozwoju państw i społeczeństw

wielonarodowościowe społeczeństwo, pamiętając oczywiście, że ludzie Kościoła
byli dziećmi swojej epoki1.
Trzeba pamiętać, że głównym celem Kościoła jest głoszenie bliskości Królestwa Bożego, które zapoczątkował na ziemi Jezus Chrystus przez swoją misję
i zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Kościół jako wspólnota dzieci Bożych głosi Chrystusa wszystkim narodom, miłość Boga do ludzi i ich powołanie
do świętości. Drogą Kościoła jest oczywiście człowiek2, dlatego cała działalność
charytatywna, gospodarcza i kulturalna – czyli to, co stanowi przedmiot mojego
dyskursu – paradoksalnie nie jest celem Kościoła, ale środkiem do osiągnięcia celu.
W ten sposób Kościół przeobraża świat w myśl słów Boga Stwórcy, abyśmy czynili
sobie ziemię poddaną i w taki sposób współuczestniczy w Bożym planie zbawienia3.
Daleki jestem od socjologicznego pojmowania Kościoła, że należą do niego
wyłącznie pasterze i wybrani przedstawiciele bez rzeszy wiernych. Dzisiejsze media
często tak chcą nam ukazywać Kościół. Przyjmuję więc taką definicję, która określa Kościół jako wspólnotę Ludu Bożego, wspólnotę ludzi ochrzczonych, zjednoczonych z Chrystusem (communio). To wspólnota wszystkich stanów, wspólnota
ludzi wypełniających w nim szereg posług: czy to jako osoby duchowne, czy też
jako wierni świeccy.
1. Kościół kładący podwaliny w rozwoju księstw śląskich

Wstęp
Na jednym ze spotkań muzealników, w czasie tzw. rozmów w kuluarach,
jeden z dyrektorów muzeum, chcący mnie – księdza katolickiego – wywołać do
przysłowiowej tablicy, zaatakował mnie w takich słowach: „A wszystkiemu winien jest Kościół katolicki”. „A czemuż to winien jest Kościół katolicki? – lekko
zaczerwieniony zapytałem – Temu, że Kościół głosi miłość nieprzyjaciół, służy
ubogim, przyczynił się we wszechstronnym rozwoju państw i społeczeństw,
także i Ślązaków?”. „No właśnie! A co do Śląska – przerwał mi adwersarz – to
gdyby nie Kościół, mielibyśmy lasy, a tak dla książek zniszczono całe połacie
śląskiej puszczy!”.
Przyznam się, że ów ekologiczny zarzut trochę mnie zafrasował. Czy rzeczywiście Kościół tworzący kulturę, budujący klasztory i kościoły, tworzący dzieła
sztuki i podwaliny dzisiejszego przemysłu, przyczynił się do zniszczenia lasów na
Śląsku? Pół roku później miałem okazję odpowiedzieć temuż dyrektorowi muzeum:
„Proszę pana, gdyby nie Kościół, to dzisiaj karczowałby pan lasy, a zamiast pisania i wydawania książek na papierze, wykuwałby napisy na skalnych blokach”!
Nie sposób na kilkunastu stronach wyczerpać tak szeroko postawiony temat.
Dlatego w moim dyskursie chciałbym wyakcentować tylko kilka z istotnych osiągnięć
Kościoła katolickiego we wszechstronnym rozwoju Śląska. Mam tutaj na myśli
jego rolę w początkowym kształtowaniu się księstw piastowskich. Zasygnalizuję
rolę Kościoła w gospodarczym i kulturowym rozwoju Śląska. To dzięki niemu na
naszej ziemi powstały pierwsze szkoły i przytułki (szpitale). On także współtworzył
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Od samego początku chrześcijaństwa na Śląsku władcy chętnie korzystali
z doradztwa i wiedzy pasterzy Kościoła. Sami przecież – w myśl wcześniej sformułowanej definicji – należeli do Kościoła, wspierając i fundując jego dzieła. Zauważmy, że epoka Piastów śląskich pełna jest przeróżnych fundacji: klasztorów,
kościołów, szkół i szpitali. W fundacjach tych uzewnętrznia się nakaz miłości
Boga i bliźniego. Władcy chętnie korzystali z duchownych – można by powiedzieć,
że w średniowieczu grupy najlepiej wykształconej – którzy prowadzili kancelarie
1

2

3

Spośród ogólnych opracowań dotyczących historii Kościoła katolickiego polecam szczególnie: G.
Braun, Geschichte des organisch vereinigten Kirchen- und Schulamtes in Schlesien, Breslau 1933;
J. Chrząszcz, Kirchengeschichte Schlesiens für Schule und Haus, Breslau 1908; K. Dola, Dzieje
Kościoła na Śląsku, cz. I – Średniowiecze, Opole 1996; C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, Bd
I-II, Gotha 1884-1886; K. Kastner, Kirchengeschichte Schlesiens, Breslau 1920; J. Kopiec, Dzieje
Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991; W. Korta, Historia Śląska do 1763 roku,
Warszawa 2003; J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. I-V, Warszawa 1995–2010;
W. Marschall, Geschichte des Bistums Breslau, Stuttgart 1980; J. Pater, Z dziejów wrocławskiego
Kościoła, Wrocław 1997; A. Rogalski, Kościół katolicki na Śląsku. Studia nad dziejami diecezji
wrocławskiej, Warszawa 1955; F. X. Seppelt, Geschichte des Bistums Breslau, Teil I, im: RealHandbuch des Bistums Breslau, Breslau 1929, s. 5-144.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 14, w: Dzieła zebrane, t. I – Encykliki, P. Ptasznik (red.),
Kraków 2006, s. 25-65. W pracy korzystałem także z wersji elektronicznej: http://www.opoka.org.pl/
biblioteka /W/WP/ jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html (20.11.2010). Zob. także: J. A. Kłoczowski,
Człowiek jest drogą Kościoła, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 7, http://tygodnik2003-2007.onet.
pl/1546,1227071,0,dzial.html (21.11.2010).
Parafraza słów: Rdz 1, 28.
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książęce, sporządzali dokumenty i wychowywali dzieci władców. Ilu w katalogu
kanclerzy książęcych obecnych jest księży i zakonników? To dzięki nim i sporządzonym przez nich dokumentom wiele miejscowości na Śląsku liczy swoją pisaną
historię. Na potwierdzenie pragnę chociażby przypomnieć o zachowanej do dzisiaj
księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego – „Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis”. Składa się ona z 5 rejestrów: wrocławskiego, ujazdowskiego,
legnickiego, głogowskiego i nyskiego. Cztery rejestry napisano około 1305 roku,
ostatnia część pochodzi z 1317 roku4. Księga ta daje przejrzysty obraz uposażenia diecezji, ale także pobocznie w sposób syntetyczny ujmuje cały obraz diecezji
wrocławskiej, która swoim zasięgiem obejmowała większość ziem śląskich. Dzięki
tej księdze, kościelnej księdze, wiele miejscowości mogło świętować w 2005 roku
jubileusz 700-lecia swojego istnienia, początku swojej pisanej historii. Pisane przez
duchownych pierwsze kroniki śląskie pozwalają nam śledzić biografie ówczesnych
władców. W tym przypadku myślę o „Kronice polsko-śląskiej” („Chronica Polonoro-Silesiacum”), w której mowa o wydarzeniach doprowadzonych do 1195 r., później
zaś opisującej czasy Leszka Białego i dzieje Śląska do połowy XIII wieku. Autorem
„Kroniki książąt polskich” („Cronica principuum Poloniae”) był Piotr z Byczyny
– kanonik kolegiaty w Brzegu. Dzieło to powstało z inicjatywy biskupa Wacława
Legnickiego przy poparciu księcia brzeskiego Ludwika I w latach 1384–13855.
Biskupi wrocławscy należeli do najściślejszego grona doradców książęcych.
Przez wieki kontakty te były harmonijne i owocne, bądź też osoby piastujące oba
urzędy rywalizowały ze sobą o zakres władzy świeckiej i duchownej. Można tutaj
chociażby wskazać na biskupa Tomasza II (1270–1292), który przed księciem
Henrykiem IV Probusem schronił się na zamku w Raciborzu u księcia Przemysława6, czy też biskupa Nankiera (1326–1341). Upór tego ostatniego względem
króla czeskiego Jana Luksemburczyka oraz radnych miejskich z Wrocławia o prawa Kościoła nadał mu przydomek śląskiego Tomasza Becketa7. Jego następca,
bp Przecław z Pogorzeli (1341–1376) swoją ugodową polityką doprowadził do
wygaśnięcia sporów, a długoletni okres rządów obu biskupów nazywany jest
złotym okresem w historii diecezji wrocławskiej 8. Jako wasale książęcy biskupi
oraz klasztory współuczestniczyli w prowadzonej od połowy XIII wieku kolonizacji,
która znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy Śląska. Książęta chętnie obdarzali
klasztory hojnymi darowiznami, ufając, że ziemie i lasy im powierzone w krótkim
czasie zostaną przeobrażone w prężne ośrodki gospodarcze.

4
5
6
7
8
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Zob. F. X. Seppelt, dz. cyt., s. 34; J. Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej, ABMK t. 45 (1982),
s. 254.
J. Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej, s. 248.
F. X. Seppelt, dz. cyt., s. 30.
Dobre opracowania o biskupie krakowskim i wrocławskim napisał Tadeusz Silnicki, Biskup Nankier,
Warszawa 1953.
J. Pater, dz. cyt., s. 31-39.

2. Rola cystersów w gospodarczym rozwoju Śląska
Od samego początku istnienia diecezji wrocławskiej na ziemię śląską zostali
zaproszeni zakonnicy, którym zlecono misję ewangelizacyjną. Możemy śmiało
powiedzieć, że w średniowieczu byli to ludzie najlepiej wykształceni, znający wiele
nowinek technicznych. Na Śląsku szczególną rolę odegrał zakon cystersów. Razem
z biskupami wrocławskimi cystersi stali się po najeździe tatarskim pomocnym
narzędziem w książęcych inicjatywach rozwoju gospodarczego Śląska. Na wytyczanych szlakach karczowano lasy i lokowano wioski na tzw. surowym korzeniu. Nowi
osadnicy nieśli ze sobą nie tylko nowinki gospodarcze, ale także lepsze prawodawstwo. Podobnie stare wioski, lokowane na tzw. prawie polskim, otrzymywały nowe
prawo – tzw. niemieckie (instytucja zasadźcy – sołtysa, sprawiedliwszy podział
ziemi, ustalenie wielkości dziesięcin, wioskowa instytucja sędziego itp.). Była to
swego rodzaju relokacja miejscowości. Lokowanie lub relokacja wiosek przyspieszyły rozwój gospodarczy i demograficzny Śląska, wyraźnie szybszy niż w innych
dzielnicach Polski. Sądzę także, że dzięki ścisłej współpracy zakonów z książętami
liczba miast i osad targowych w 1289 roku z 72 wzrosła w 1300 roku do 239.
Reguła cysterska – w przeciwieństwie do innych zakonów – określała, że mnisi
osiedlać się będą na miejscach pustych, gęsto zalesionych lub podmokłych oraz
że sami będą karczować ziemię i wprowadzać kulturę rolną. Początkowa aktywność
wymagała przeprowadzenia irygacji, lokowania nowych wiosek i relokacji starych
osad, dając im lepsze prawodawstwo. Cystersi wraz z nowymi osadnikami uczyli
miejscową ludność nowej formy uprawy roli – „trójpolówki”. Całą rolę dzielono na
trzy części: na jednej wysiewano zboże ozime, na drugiej jare, trzecia zaś część
jako ugór odpoczywała, stanowiąc w danym roku pastwisko. Co roku zmieniano
kolejność upraw na poszczególnych polach. W taki sposób chroniono glebę przed
jej wyjaławianiem, co dotychczas kończyło się opuszczaniem wiosek i karczowaniem nowych terenów. Od XVIII wieku ugór zastępowano roślinami okopowymi
i motylkowymi (ziemniakami, rzepą, brukwią, koniczyną itp.)9. Przy rzekach i bagnach urządzano stawy hodowlane, na groblach przeznaczano tereny dla bobrów.
W lasach prowadzono kontrolowany wyrąb drzew, produkowano węgiel drzewny,
a w wydrążonych dziuplach zakładano barcie pszczele. W dawnej puszczy wytyczano
sieć promieniście biegnących dróg i ścieżek, zakładano w lasach osady i budowano
folwarki. Przy drogach bracia budowali zajazdy i miejsca postoju. W klasztornych
skryptoriach przepisywano księgi liturgiczne i pisano pierwsze kroniki. To tam
powstawały pierwsze biblioteki. Nie można o tym zapomnieć!
Bracia murarze wznosili w XIII i XIV wieku murowane kościoły według wzorców sztuki romańskiej, później zaś gotyckiej. Oprócz książęcych rezydencji były to
jedne z pierwszych murowanych budowli na Śląsku. Dla budujących dotychczas
swoje domostwa z drewna chłopów i rycerzy stanowiło to z pewnością mentalnościową rewolucję. Po zakończeniu budowy dawne piece do wypalania cegły służyły

9

P. Górecki, Cysterskie dziedzictwo rudzkiego sanktuarium, Gliwice–Rudy 2009, s. 40.
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do ogrzewania budynku (kalifaktorium)10. Obok klasztorów budowano spichlerze,
młyny, piekarnie, browary i kuźnie. Pamiętano także o przejeżdżających tą trasą
kupcach. To dla nich m.in. wznoszono przy traktach karczmy i gościńce. Z biegiem
lat powstały przy klasztorach szkoły i przytułki dla biednych (szpitale).
Z lektury wielu źródeł można wywnioskować, że „kościelni panowie” byli bardziej
łagodni względem swoich poddanych, aniżeli okoliczna szlachta, chociaż także i w kościelnych dobrach chłopi buntowali się przeciw swoim panom. Przykładowo August
Potthast w swoich badaniach dotyczących rudzkich cystersów wykazuje, że tutejsza
pańszczyzna w wioskach zakonnych na początku XIX wieku wynosiła 3 dni w tygodniu
(w XVI wieku był to zaledwie jeden dzień). W okolicznych wioskach szlacheckich zmuszano chłopów do pracy na roli pana aż przez 4 lub nawet 5 dni w tygodniu! Cystersi
dbali o to, aby wierni mogli w dniu niedzielnym uczestniczyć we Mszy świętej. W tym
celu nakazywali spoczynek niedzielny już od sobotniego popołudnia. W niedzielne popołudnia zakonnicy udawali się do wiosek, gdzie dzieci i młodzież uczyli katechizmu11.
Kiedy w XVIII wieku dojrzewała idea uwłaszczenia chłopów, wielu feudałów działania
te uznawało za burzenie wielowiekowego porządku społecznego i systemu gospodarczego. Wśród światłych ludzi, którym zależało na nowych zmianach, byli także ludzie
Kościoła. Ideę uwłaszczenia na Górnym Śląsku próbował wcielić w życie opat z Rud
Benedykt Galli. W 1784 roku protestancki żurnalista i historyk Śląska Friedrich Zimmermann pisał, że opat wyszukiwał w wioskach takich gospodarzy, których przekonałby
do gospodarki czynszowej, oni zaś przeszliby z pańszczyzny na podatek czynszowy,
z czasem wykupując swoje gospodarstwa. Autor wyraził przy tym pobożne życzenie,
aby i inni właściciele ziemscy szli za tym chlubnym przykładem12.
Ziemia górnośląska zawdzięcza cystersom początki przemysłu hutniczego. Zakonnicy, realizując jeden z charyzmatów swojego życia monastycznego – fizycznej i uczciwej
pracy – wydobywali na posiadanych przez siebie terenach bogate, chociaż średniej
jakości złoża rudy darniowej. Przetapiano ją w prowizorycznych dymarkach, a z czasem
budowano niewielkie kuźnice. Pierwsze pisane wzmianki o hutnictwie w rudzkich dobrach klasztornych pochodzą z XVI wieku. Pracownikom gwarantowano sprawiedliwą
zapłatę, którą często wypłacano w postaci uzbieranych przez klasztor naturaliów. Cystersi dbali o rozwój duchowy i życie religijne górników i hutników. W Rudach spora
ich grupa przynależała do istniejącego przy kościele Bractwa św. Barbary, a jej dzień
patronalny obchodzono w dobrach klasztornych jako święto górników i hutników.
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A. Potthast, Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in Oberschlesien, Leobschütz 1858,
wyd. polskie: Historia dawnego klasztoru cystersów w Rudach na Górnym Śląsku, J. Dziemidowicz
(tłum.), Rudy 2008, s. 174-186.
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II, Brieg 1783, s. 172. Władze pruskie stopniowo uwłaszczały chłopów począwszy od lat dwudziestych następnego wieku, czyli dopiero za dwa pokolenia, działania zaś sfinalizowano po 1850 roku.
W Królestwie Polskim uwłaszczono chłopów dopiero w 1864 roku.

Rudzkie kuźnice dały impuls rozwojowi przemysłu na Górnym Śląsku, nigdy jednak
nie przekroczyły rozmiarów niewielkich manufaktur. Warto wspomnieć, że śląski król
cynku Karol Godula jako chłopiec pobierał naukę w cysterskim gimnazjum w Rudach.
Odkrycie pod koniec XVIII wieku bogatych złóż węgla kamiennego doprowadziło do
przeniesienia ośrodków hutniczych do tzw. niecki węglowej, a dzięki władzom pruskim
rozpoczął się nowy rozdział rozwoju hutnictwa na skalę wielkoprzemysłową.
3. Szkolnictwo katolickie i chrześcijańska Caritas
Kościół od samego początku swojego istnienia wzrastał w liczbę wiernych
poprzez ustne głoszenie Ewangelii oraz poprzez czytanie we wspólnocie spisanego Słowa Bożego. Jest czymś oczywistym, że Kościół zachodni z chwilą upadku
cesarstwa rzymskiego przejął patronat nad edukacją przyszłych pokoleń. Pierwsze
szkoły powstawały przy katedrach i klasztorach. Impuls do zakładania szkół przy
miejskich kościołach dały Sobory Laterańskie III i IV w latach 1179 i 1215. Na
ziemiach polskich proces powstawania szkół rozpoczął się w XII w., jednakże dopiero na przełomie XV i XVI w. można mówić o powszechności ich występowania.
Prężne życie religijne na Śląsku sprzyjało także rozwojowi szkół przykościelnych, będących ośrodkami kształcenia dla potrzeb przyszłych duchownych.
O pierwszej szkole przy wrocławskiej katedrze św. Jana mówi wzmianka z 1212
roku, chociaż wydaje się, że szkoła istniała o wiele wcześniej. To samo odnosi się
do szkoły kolegiackiej przy kościele św. Idziego, a i przy innych kolegiatach z pewnością urząd scholastyka obligował kanonika do prowadzenia zajęć dla uczniów.
W późniejszych latach powoływano szkoły przy kościołach miejskich. W XIII wieku
we Wrocławiu powstały szkoły przy kościołach św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety13. Do akcji szkolnej włączyły się klasztory, które, oprócz prowadzenia nowicjatu, prowadziły także szkoły łacińskie. Absolwenci gimnazjów miejskich i szkół
klasztornych mogli pobierać dalszą edukację w ówczesnych akademiach czy później
uniwersytetach. O dobrym poziomie nauczania na Śląsku może świadczyć liczba
studentów immatrykulowanych w XV-XVI wieku na Akademii Krakowskiej. Przykładowo w latach 1400–1525 na 25 tysięcy studentów aż 3,5 tysiąca pochodziło
ze Śląska. W sumie w obu wiekach na 38 tysięcy studentów akademii ze Śląska
pochodziło 4 tysiące14. Wielu z nich było uznanymi wykładowcami i profesorami.
W okresie nowożytnym studenci ze Śląska pojawiali się na uniwersytetach w Pradze, Ołomuńcu, Erfurcie, Wittenberdze, a nawet w Rzymie (szczególnie w Kolegium
Germanicum), Bolonii i Perugii15. Przykładowo w latach 1576–1631 na ogólną
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sumę 3 550 studentów na akademii jezuickiej w Ołomuńcu immatrykulowano aż
1 625 Ślązaków16.
Rozwój szkolnictwa wiejskiego na Śląsku przypada na wiek XV, to jest po
wydaniu statutów diecezjalnych z 1446 r., które nakazywały powoływanie w parafiach
wiejskich „nauczyciela do prowadzenia nauki szkolnej”17. Początkowo w wioskach
przeznaczano dla tego celu pomieszczenie zakrystii, czy też uczono na plebaniach.
Z czasem zaczęto budować jednoizbowe szkoły, które przede wszystkim były domem
mieszkalnym dla scholarchy, a nauczanie dzieci było jednym z dodatkowych jego
zajęć. To dzięki Kościołowi na 1 500 parafii diecezji wrocławskiej przed reformacją
aż w 90% z nich istniały szkoły18. Dzięki wizytacjom kanonicznym z II połowy XVII
wieku wiemy, że w przeważającej części katolickim archidiakonacie opolskim na
194 parafie było 184 nauczycieli19.
Kościołowi zawdzięczamy pierwsze próby związane z ustanowieniem wyższej
uczelni typu akademickiego. Inicjatywy takiej podjął się na początku XVI wieku
biskup wrocławski Jan Roth. Za zgodą króla czeskiego Władysława Jagiellończyka wydano w 1505 roku dokument fundacyjny powołujący do życia akademię
wrocławską. Aktowi temu przeszkodziły brak bulli papieskiej, sprzeciw Akademii
Krakowskiej i śmierć samych fundatorów20. Cel udało się zrealizować wrocławskim
jezuitom w 1702 roku, a uczelni, na cześć cesarza Leopolda Habsburga, nadano
nazwę Academia Leopoldina21. W 1811 roku doszło do połączenia uniwersytetu
z protestanckim uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą (tzw. Viadrina) w królewski
uniwersytet z osobnymi wydziałami teologii katolickiej i protestanckiej.
W okresie nowożytnej reformy Kościoła katolickiego jezuici założyli wiele szkół
na poziomie gimnazjalnym na terenie całego Śląska, jak chociażby w Złotoryi, Oleśnicy, Brzegu, Legnicy, Nysie i Bolesławcu. Trzeba wspomnieć o szkole w Tarnowskich Górach, założonej w 1665 roku i o gimnazjum w Opolu, założonym w 1668
roku22. Absolwent opolskiego kolegium mówił i pisał biegle po polsku, niemiecku
i po łacinie. Liczba uczniów w opolskim kolegium dochodziła nawet do 200 osób23.
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Szkoły na poziomie łacińskim prowadzili śląscy cystersi. W okresie pruskim
w rudzkim gimnazjum na przestrzeni 72 lat szkolne mury opuściło z dyplomem
ponad 2 tysiące absolwentów, z których aż 527 obrało stan duchowny. Uczniowie
uczyli się języków nowożytnych, przedmiotów humanistycznych i ścisłych. Każdego
dnia spotykali się w kościele na modlitwie. Biedniejszym chłopcom zapewniano
bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Wystawiano sztuki teatralne. Jak pisał August Potthast: „W szkole uczono chłopców czci i posłuszeństwa względem Boga,
króla, ojczyzny oraz przełożonych”.
Pruska władza sukcesywnie ograniczała rolę Kościoła w nauczaniu szkolnym.
W 1765 r. wydano „General- Land- Schule Reglement”. Warto pamiętać, że inicjatorem nowego sposobu nauczania w szkołach pruskich był opat z żagańskiego
klasztoru augustianów Johann Ignaz von Felbiger (1724–1788). Z przyklasztornej
drukarni wyszedł m.in. katechizm i elementarz polsko-niemiecki. O popularności
żagańskiego abecadła świadczy fakt, iż było wydawane od 1765 do 1834 roku,
a w seminariach nauczycielskich przygotowywano do zawodu nauczycielskiego
metodą żagańską jeszcze w okresie międzywojennym.
Podobnie jak szkoły, tak i szpitale stanowiły integralną część pracy Kościoła,
kierującego w duszpasterskiej i religijnej posłudze znaczną uwagę na opiekę nad
chorymi i ubogimi. Już w średniowieczu na Śląsku zakładano przytułki dla ludzi
biednych, chorych, kalekich, bezdomnych, czy też będących w podeszłym wieku
bez środków utrzymania. Budynki takie, noszące nazwę „xenodochium” czy też
„hospitale”, wznoszono początkowo tylko w większych miastach, a z czasem także
(dzięki szlacheckim fundacjom) na wioskach. Słowa Chrystusa Pana: „wszystko,
cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”, były najczęstszą pobudką owej dobroczynności24. Dla utrzymania przytułku pobożni wierni
zakładali fundacje, a za swoją dobroć prosili ubogich o modlitwę25.
Najstarszym domem opieki nad pielgrzymami i chorymi – według ks. prof.
K. Doli – był szpital dla pielgrzymów pod Środą, który prowadzili benedyktyni
w XII wieku. Kolejne szpitale pojawiały się przy klasztorach cysterskich w Lubiążu
i Trzebnicy oraz przy klasztorach kanoników regularnych. W XIII wieku na Śląsku
osiadły zakony rycerskie, których charyzmatem stała się praca wśród chorych.
Były to zakony rycerskie joannitów i bożogrobców. Obecne były na Śląsku szpitalne zakony krzyżowców z czerwoną gwiazdą oraz duchaczy. Przy klasztorach
mendykanckich biedni znajdowali opiekę i wsparcie. W XV wieku prawie w każdym
mieście funkcjonował szpital, który prowadzili wspólnie rada miejska i miejscowy
proboszcz26. Od XVI wieku prywatne szpitale zakładano w wioskach, a ich dobrodziejami była przede wszystkim okoliczna szlachta.
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O klasztornych aptekach i lekarzach lub cyrulikach, którzy leczyli ludność
za darmo, można przeczytać w niejednej kronice klasztornej śląskich cystersów,
augustianów, dominikanów czy franciszkanów. Pod koniec XVII wieku na Śląsk
przybyli ojcowie bonifratrzy, którzy prowadzili szpitale dla chorych i apteki we
Wrocławiu, Cieszynie, Prudniku czy Pilchowicach. W połowie XIX wieku powstały
na Śląsku trzy zgromadzenia, których charyzmatem stała się opieka ambulatoryjna
nad chorymi i osobami upośledzonymi, wychowanie młodzieży i prowadzenie sierocińców oraz posługa pielęgniarska w szpitalach. Mam tutaj na myśli zgromadzenia
sióstr służebniczek NMP (tzw. służebniczki śląskie z klasztoru w Porębie pod Górą
Świętej Anny), jadwiżanek i elżbietanek. W 1845 roku pierwsze siostry miłosierdzia św. Karola Boromeusza osiedliły się w Kłodzku, a trzy lata później przejęły
szpital miejski w Nysie27. Jak wielką posługę pełniły te siostry na przełomie XIX
i XX wieku, niechaj świadczą poniższe liczby. Pod koniec XIX wieku prowincja
trzebnicka sióstr boromeuszek posiadała 149 klasztorów, w których pracowały 923
siostry i 301 nowicjuszek28. W 1932 roku śląska prowincja (nazywana generalatem)
liczyła 301 placówek i 2 970 sióstr29. W 1937 r. siostry elżbietanki posiadały na
świecie 514 placówek zrzeszonych w 12 prowincjach. W tym też roku liczba sióstr
zakonnych wynosiła 4 87430.
Wspieranie ubogich w szpitalach bynajmniej nie wyczerpywało wszystkich
aspektów działalności dobroczynnej członków Kościoła. Pamiętano również o ubogich, którzy mieszkali po sąsiedzku. Dzielono się z nimi tym, co posiadano; wspólnie troszczono się o wychowanie dzieci. W minionych wiekach powszechną była
praktyka, że osierocone dzieci przyjmowali do siebie rodzice chrzestni, a gdyby
ich zabrakło, wtedy opiekowała się nimi dalsza rodzina, a nawet sąsiedzi. W wielu
kościołach, w ich przedsionkach do dzisiaj znajdują się ławki, na których zasiadając
w dniu niedzielnym i świątecznym, ubodzy prosili wiernych o jałmużnę31. Proboszczowie skutecznie zabiegali o to, aby rozstający się z tym światem wierni zapisywali
część swoich środków z przeznaczeniem dla ubogich. Przykładowo w testamencie
z 1672 r. szlachcic Piotr Strzała z Wieszowej polecił, aby jego spadkobiercy każdej
niedzieli zapraszali żebraków na obiad do dworu. Tam miano im wystawiać dwa
stoły pełne różnych potraw, a na koniec miano ich odprawiać, wręczając im po
„piątaku”. Wzrusza również troska dziedzica o swojego służącego Szymka, którego
przekazał swojemu synowi Jarosławowi, prosząc, aby traktował go jak członka
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rodziny32. O należytym traktowaniu ubogich pisał również w swoim testamencie
z dnia 1 VI 1682 r. hrabia Jerzy Leonard Colonna z Tworoga: „Proszę mojego
spadkobiercę, któremu niech Bóg ześle obfitość Swoich łask, żeby w stosunku do
ubogich, których kocham jako własne dzieci, obchodził się łaskawie i miłosiernie
i nie wypominał im win oraz długów, lecz dostrzegał ich możliwości i kondycję
finansową. Niechaj więc na nich tak patrzy, że również ich Bóg stworzył na swoje
podobieństwo, i że za nich Pan Jezus tak samo, jak za nas cierpiał i ofiarował
życie; bo być może ich dusze milsze są Jemu, niż nasze”33. Odrodzona po 1989
roku kościelna „Caritas” jest dobrą kontynuacją Chrystusowego nakazu opieki nad
potrzebującym bliźnim.
4. Kościół ponad podziałami narodowościowymi
Śląsk na mapie Europy i kanwie wydarzeń historycznych był zawsze terenem, na którym żyli ludzie różnych narodowości i kultur. Zapraszała ich tutaj
gościnność władców, później wieki dobrej koniunktury gospodarczej i rewolucji
przemysłowej na Górnym Śląsku. Na przestrzeni wieków Śląsk stał się domem
dla ludności mówiącej po polsku, niemiecku i czesku; gościnny był również dla
ludności żydowskiej, a obecnie także dla Ormian, Rusinów i Romów, którzy po
drugiej wojnie światowej tutaj znaleźli swój dom. Wydarzenia ostatniego wieku:
agitacja polityczna, plebiscyt, powstania, I i II wojna światowa dotknęły Ślązaków
mówiących językiem polskim (lub też gwarą śląską) i Ślązaków mówiących językiem
niemieckim. Wydarzenia te spowodowały pewnego rodzaju rewolucję w ówczesnym
myśleniu kategoriami, kto Ślązakiem jest, a kto nim nie jest; kto na Śląsku jest
gospodarzem, a kto jest tu tylko gościem. Na jakiej podstawie dana osoba jest
na Śląsku gospodarzem itd.
Od samego początku Śląsk zamieszkiwali ludzie różnych narodowości. Przez
wieki starali się oni żyć w symbiozie, służąc temu samemu władcy: śląskim Piastom,
czeskim królom, habsburskim cesarzom, wreszcie pruskim królom i niemieckim
cesarzom. Dziewiętnastowieczne prądy myślowe i niepodległościowe dotknęły także
śląską ziemię. Po Wiośnie Ludów zrodziły się prądy ideologiczne, które zaczęły
promować polskość, a tym samym odrębność śląskiej ziemi34. Możemy tutaj chociażby wspomnieć takich Ślązaków-katolików jak Karol Miarka, Józef Lompa, Paweł
Stalmach, ks. Konstanty Damrot, ks. Józef Szafranek, ks. Leopold Markiefka, ks.
Jan Laxy czy ks. Norbert Bonczyk. To dzięki nim następne pokolenia skutecznie
promowały zabronioną przez kulturkampf polskość. Katolickie drukarnie rozprowadzały w parafiach polskojęzyczne czasopisma i książki.
32
33
34

P. Górecki, Archiprezbiterat toszecki w latach 1618–1740. Kościelne dzieje Toszka, Pyskowic i okolic
w czasach reformy Kościoła katolickiego na Śląsku, Gliwice 2009, s. 251.
A. Nowack, Die Reichsgrafen Colonna, Freiherrn von Fels, auf Gross-Strehlitz, Tost und Tworog
in Oberschlesien, Gross-Strehlitz 1902, s. 136.
W. Peuckert, Schlesische Sagen, Jena 1924, s. 68. Autor książki pisze, że polszczyzna dominowała
na Górnym Śląsku do połowy XIX wieku.
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Podobnie rzecz się miała w domach, których mieszkańcy mówili w języku
niemieckim. Działacze polscy przypominali im, że chociaż od pokoleń, ale jednak
są przybyszami. Dlatego też zakrojono na szeroką skalę badania historyczne, które
za swój przedmiot obrały czasy trzynastowiecznej kolonizacji na Śląsku. W badaniach tych ukazywano pokojowe osiedlanie się całych wiosek ludności zza Odry
(Turyńczyków, Franków, Szwabów, Saksończyków, Walonów, Flamandów itd.)
i przejmowanie przez nich dominującej roli w coraz częściej mówiących niemieckim
językiem miastach (szczególnie na Dolnym Śląsku)35. Trzykrotna próba sił w czasie powstań śląskich nie była niczym więcej niż zbrojną argumentacją słuszności
pretensji do swoich ziem, bo myślę, że można to wreszcie całkiem otwarcie
powiedzieć, iż wszyscy oni byli tutaj gospodarzami. Powstania były narodowym
ruchem i chwałą polskiego oręża, ale były także czasem obrony niemieckości
tych ziem. Apogeum owej wrogości przypada na II wojnę światową i na tragiczne wydarzenia od stycznia do końca 1945 roku. Siłowe wprowadzanie nowych
porządków przez pełnoprawnych, „jałtańskich”, nowych gospodarzy w znacznym
stopniu zatarło to, co niemieckie36. Po 1945 roku można było „na” i „o” Śląsku
mówić tylko jako o prastarych piastowskich ziemiach polskich, a światłe umysły
mogły na polskim Śląsku pisać swoje prace wyłącznie w takim duchu. Po drugiej stronie Odry wygnani pisali o wielkiej niesprawiedliwości, o wielkiej zagładzie
i eksterminacji. Tymi, którzy raz jeszcze próbowali łączyć, a nie dzielić obie strony,
byli często ludzie Kościoła.
Kościół katolicki w posługiwaniu ludowi śląskiemu przyjął mądrą praktykę duszpasterstwa dwujęzycznego. Myślę tutaj chociażby o liturgii sprawowanej oczywiście
w języku łacińskim, ale w której kazania głoszono w języku serca: po polsku lub
po niemiecku. Wydana po Soborze Trydenckim agenda diecezji wrocławskiej – dla
celów sprawowania sakramentów oraz nabożeństw – zawierała teksty w języku
łacińskim, polskim i niemieckim37. Dawała ona kapłanowi możliwość sprawowania takiej liturgii, aby udział wiernych mógł być jak najbardziej pobożny. Zasadę
tę utrzymano w wydanym w 1910 roku rytuale („Rituale parvum Wratislaviense”)
oraz w kolejnej jego edycji w 1930 roku („Manuale rituum et precum”)38. Takiego
przywileju nie posiadali Polacy mieszkający jeszcze do 1945 roku na terenie dawnej
35
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Przykładem może być tutaj opracowanie prof. Lamberta Schultego, Die Rechnung über den Peterspfennig von 1447. Studien über die deutsche Besiedlung und die Parochialverfassung Oberschlesiens,
Breslau 1918.
Oblicza się, że na początku stycznia Śląsk zamieszkiwało 4,75 miliona ludzi (z tego 450 tys. uciekinierów). Bilans ludnościowy dla roku 1950 wykazał, że 361 tysięcy Ślązaków padło ofiarą działań
wojennych, a w trakcie późniejszych ucieczek, deportacji i wypędzenia utraciło życie dalszych 386
tysięcy Ślązaków. Teren Śląska opuściło prawie 3,2 miliona jej mieszkańców. Wywózek uniknęli
tylko ci Ślązacy (z terenów dawnej III Rzeszy), których zaliczono do autochtonów mówiących gwarą.
Skutkiem tego prawie 850 tysięcy autochtonów pozostało na Śląsku. Zob. Die deutschen Vertrei
bungsverluste. Bevölkerungsbilanzen für die deutschen Vetreibungsgebiete 1939/50, Statistisches
Bundesamt (wyd.), Stuttgart 1958, s. 185, 200.
Zob. Rituale Vratislaviense, Nissa 1682.
Zob. E. Brzoska, Das christliche Oberschlesien, Bonn 1964, s. 52.

II Rzeczypospolitej, którzy – chociażby podczas sakramentu chrztu – uczestniczyli
wyłącznie w łacińskiej liturgii. Na ziemi raciborskiej w wielu parafiach głoszono kazania w języku czeskim. W seminarium wrocławskim uczono obowiązkowo języka
polskiego i niemieckiego. Listy pasterskie drukowano w językach polskim, czeskim
i niemieckim. Biskupi wydawali pozwolenia na drukowanie prasy, modlitewników
i książek katolickich w każdym z języków, a także upominali i zachęcali duchowieństwo,
aby łagodziło narodowe różnice i konflikty. Kardynał Bertram w swoim zarządzeniu z 15
grudnia 1921 roku, obowiązującym do 1939 roku, gwarantował mniejszości prawo do nauki
religii i do odprawiania nabożeństw w języku polskim. Stał na stanowisku, iż w decyzjach
o stosowaniu języka w nabożeństwach należy się kierować względami duszpasterskimi oraz
stosunkiem ilościowym ogółu niemiecko- i polskojęzycznych parafian. Obecne od wieków
duszpasterstwo dwujęzyczne zostało zabronione przez reżim hitlerowski w roku wybuchu
II wojny światowej. Kardynał Bertram z bólem serca wydał 27 czerwca 1939 roku dekret
następującej treści, który wyraźnie ukazuje jego otwartą postawę:
„Aby uciszyć niepokoje panujące w diecezji, oświadczam, że kto z kapłanów nadal sprawować będzie Msze święte w języku polskim, będzie
suspendowany. Zamiast dotychczasowych Mszy świętych z użyciem
j. polskiego można sprawować Msze święte ciche, bez jakiegokolwiek
śpiewu. Czynimy to z myślą, że w przyszłości znowu zapanuje wolność
w życiu religijnym i domowym, na Mszy świętej i w czasie przyjmowania sakramentów; ponieważ język ojczysty, towarzysząc nabożeństwom
kościelnym, jest istotną składową niedzielnych ćwiczeń duchowych”39.
Taki sam zakaz, ale w stosunku do języka niemieckiego, został wydany przez komunistyczne władze polskie po wojnie. Proces polsko-niemieckiego pojednania rozpoczął się
listem biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”
z 18.11.1965 roku. Jego głównym autorem był wrocławski kardynał Bolesław Kominek –
rodem z Radlina na Górnym Śląsku40. Podobnie jak przed wojną, tak i po wojnie pasterze
diecezji zachęcali seminarzystów do uczęszczania na lektorat z języka niemieckiego. Pierwsza
od czasów wojny niemieckojęzyczna Msza święta odbyła się w październiku 1988 roku
na Górze Świętej Anny, a regularnie nabożeństwa niemieckojęzyczne odbywają się tam
od 4.06.1989 roku. Wymownym przykładem polsko-niemieckiego pojednania była Msza
święta sprawowana przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola w Krzyżowej 12.11.1989
roku. Akt przekazania znaku pokoju przez szefów obu rządów – Helmuta Kohla
i Tadeusza Mazowieckiego – uznano za symboliczny początek nowego rozdziału
i współpracy między obydwoma krajami41.
39

40
41

Odpis tego dokumentu zachował się w wielu parafiach. Osobiście korzystałem z odpisu tegoż dokumentu
zdeponowanego w Archiwum Parafii św. Franciszka w Zabrzu [Korrespondenz – Erzbischöflichen
Genehmigungen, Errichtung die Kuratien St. Hedwig und St. Antonius, die Bauschulden] 1927–1943.
Zob. B. Kozłowski, List Biskupów Polskich - Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, http://kalendarium.
polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=69354 (11.09.2011).
Zob. R. Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010, s. 39.
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W 1976 roku jeden z wygnanych ze Śląska – ks. Ernest Kiesling (prawdziwe
nazwisko Cieslik), napisał piękną książkę o symbiozie życia na Górnym Śląsku
niemieckich potomków Angermannów i polskich potomków rodziny Sobeckich.
Książka w 2007 roku doczekała się polskiego przekładu42. Kapłan w takich słowach
podał syntezę śląskich dziejów oraz wyraził pragnienie nadejścia nowych czasów:
„Książka nie została napisana, aby rozedrzeć stare, często już zabliźnione rany.
Szukałem porozumienia pomiędzy Niemcami a Polakami”. Przesyłając autograf
swojemu dawnemu administratorowi, kardynałowi Kominkowi, otrzymał również
piękne słowa polskiego pasterza:
„W międzyczasie dojrzeliśmy o całe pokolenie i dojrzewamy coraz bardziej aż
do wieczności… Cieszę się, że tak poważnie traktuje ksiądz sprawę pojednania
narodów. Ja także! Pozostaje nam jeszcze modlitwa jako niepolityczne, ale realne
powiązanie. Oremus pro invicem”43.
5. Kościół broniący pokrzywdzonych
W historii Kościoła obecne są także świetlane przykłady pasterzy, bezgranicznie oddanych Bogu i ludziom w służbie Ewangelii. Działali oni nie tylko w czasach
pokoju, kiedy to Kościół cieszył się religijną wolnością, a nawet pewnym uprzywilejowaniem w życiu społecznym. Szczególnie w latach wojny i totalitarnych reżimów
nie brakowało duchownych, którzy gorliwie nauczali wiernych. Gdy Europa przeżywała dramat dwóch ostatnich wojen światowych, wielu z nich obecnych było na
frontach działań wojennych, wspierając i dodając otuchy wiernym 44. Szczególnie
młodzi ludzie przeżywali egzystencjalne i duchowe rozterki związane z nagłym wyrwaniem z rodzinnego środowiska. Ich dawni proboszczowie chwytali za pióro, aby
dobrym słowem dodawać im duchowej otuchy. Przez wiele wojennych miesięcy
pocztą rozchodziły się listy do wojskowych koszar i lazaretów, często i na pierwszą linię frontu, a także do miejsc przymusowej służby, do fabryk i gospodarstw
rolnych. Wszystko po to, aby na obczyźnie nie milknął głos duchowego wsparcia
oraz zachęty do praktykowania pobożnego życia.
Katalog takich duszpasterzy otwiera ks. Andreas Faulhaber z Kłodzka, którego
30.12.1757 roku powieszono za wyspowiadanie dezertera z pruskiego wojska 45.
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E. Kiesling, Das verlorene Erbe des Heinrich Angermann. Erinnerungen eines oberschlesischen
Pfarrers, Würzburg 1976; wyd. polskie: Utracone dziedzictwo Heinricha Angermanna. Wspomnienia
górnośląskiego proboszcza, R. Kleta (tłum.), Gliwice 2007.
Tamże, s. 251.
O duszpasterstwie nadzwyczajnym, jego celach i metodach zobacz: R. Kamiński, Duszpasterstwo
nadzwyczajne, w: Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 209-212.
Na jego nagrobku napisano słowa: „Wielce czcigodny kapłan Andreas Faulhaber. Przez siedem lat
pilny duszpasterz, syn i kapłan miasta Kłodzka. Więziony był haniebnie w tutejszej twierdzy, lecz
chwalebnie przed nieprzyjacielem dochował wierności tajemnicy spowiedzi, przez co utracił życie
na szubienicy 30 grudnia 1757 roku w wieku 44 lat. Odtąd znieważone wszystkie członki jego ciała
nietknięte wisiały na powrozie przez dwa lata i siedem miesięcy. A powierzone ziemi przez armię
austriacką, pochowane zostały w tym miejscu z należytą pobożnością 28 lipca 1760 roku. Ufamy,

W okresie dwóch ostatnich wojen listę tę zapełniają setki duchownych i świeckich,
którzy bronili godności człowieka46. Wystarczy tutaj wymienić błogosławionych
księży Gerharda Hirschfeldera z Kłodzka i Bernharda Lichtenberga rodem z Oławy,
czy też św. Edytę Stein. Po stronie polskiej listę tę otwiera bł. ks. Emil Szramek
i ks. Antoni Korczok – proboszcz z Gliwic–Sośnicy, obrońca praw katolików w III
Rzeszy. Do ich grona zaliczam także ks. Jana Jarczyka, administratora parafii św.
Mikołaja w Lublińcu, który w latach 1939–1945 rozsyłał do młodych parafian na
obczyźnie okolicznościowe listy pasterskie. Jego „Listy wojenne” spotykały się
z ciepłym przyjęciem wśród młodych. Wielu z nich uratowało swoją tożsamość i nie
utraciło wiary w Boga i miłości do człowieka. Młodzi pisali w listach zwrotnych:
„Es freut mich sehr, dass meine Pfarrgemeinde noch an mich denkt. Bin einsam
und verlassen in der Fremde zwischen Abergläubigen… Es ist ein schönes Gefühl,
wenn man weisst, dass die Heimat seiner gedenkend”47.
Jedną z sugestii duchownych był apel, aby nie pozostawiać młodych samych.
Ks. Jarczyk w jednym ze swoich wcześniejszych esejów pisał: „Wychowujący nie
mogą dopuścić do upadku obyczajów. Rolą kapłana jest umacniać ludzi w wierze
i to razem we wspólnocie w czasie niedzielnych nabożeństw. Z ambony kapłan
powinien tłumaczyć wydarzenia i prowadzić wspólnotę do Boga, a prywatnie być
razem w chwili śmierci bliskich i pocieszać. Szczególne miejsce winny mieć w kapłańskim sercu sieroty i opuszczeni. W tejże pracy kapłani powinni się wspierać
i użyczać sobie pomocy, młodzież zaś usilnie gromadzić w różnego rodzaju parafialnych stowarzyszeniach”48.
Kościół po II wojnie światowej nie bał się upominać rządzących o prawa
człowieka. Skutecznie chronił w Polsce robotników i działaczy domagających się
pełnej wolności. Myślę, że w tym względzie wielu jeszcze z nas pamięta otwarte
świątynie, które oddychały powietrzem wolności. W okresie stanu wojennego to
właśnie parafie przejęły na siebie ogromny ciężar rozprowadzania darów z zagranicy,
kapłani zaś wspierali internowanych w więzieniach działaczy solidarnościowych.
Dzisiaj w społeczeństwie pluralistycznym Kościół nie boi się upominać o prawa
człowieka, także tego pogardzanego i bezbronnego.

46
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48

że męka jego będzie wynagrodzona”. Zob. J. Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, Teil 2 –
Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz, Habelschwerdt, Reinerz mit den zugehörigen Dörfern,
D. Pohl (wyd.), Modautal 1993.
W przypadku duchowieństwa dawnej diecezji wrocławskiej w jej części górnośląskiej odsyłam do
pracy ks. Andrzeja Hanicha, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny
światowej, Opole 2009. W opracowaniu Johannesa Kapsa zawarto biogramy księży prześladowanych
lub zamordowanych w latach 1945–1946 – Vom sterben schlesischer Priester 1945/46. Ein Ausschnitt
aus der schlesischen Passion, E. Brzoska (hg.), Köln 19903.
Archiwum Parafii św. Mikołaja w Lublińcu, dawna sygnatura N VI, Wand-Kirche Auswanderer
1944–1945. W tym przypadku zachęcam do lektury mojego artykułu: Listy wojenne do młodych
ks. Jana Jarczyka, „ŚSHT” 45/1(2012) z. 1, s. 177-194.
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, sygn. AP 261, ks. Jan Jarczyk, t. I – 1907–1925, k. 7981a.
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Zamiast zakończenia – śląscy święci
Ziemia śląska wydała wiele wspaniałych postaci, wzorów osobowych godnych
naśladowania, lecz niewielu z nich wyniesiono „na ołtarze”, ogłoszono świętymi.
Postacie te z pewnością są chlubą naszej ziemi i zajmują szczególne miejsce
w panteonie wybitnych Ślązaków. Dla nas współczesnych są oni przykładem, jakimi wartościami kierować się w życiu i że warto budować swój światopogląd na
orędziu Chrystusowej Ewangelii.
Katalog świętych otwierają postacie żyjące w XIII wieku. Należy do nich św.
Jadwiga z Andechs (+1243), żona księcia Henryka Brodatego, nazywana „Matką
Ślązaków”. Jej życie i posługa skierowane w stronę biednych i pokrzywdzonych,
bez względu na ich pochodzenie, zyskały jej tytuł patronki pojednania polsko-niemieckiego. Z Kamienia Śląskiego pod Opolem wywodzą się: św. Jacek Odrowąż
(+1257) – dominikanin, a także jego krewni: bł. Czesław (+1242) – również dominikanin i bł. Bronisława (+1259) – norbertanka z Krakowa. Św. Jacek przyczynił
się do odnowy życia religijnego w połowie XIII wieku, zakładając klasztory nowego
zakonu dominikanów w Pradze, Wrocławiu, Krakowie, Sandomierzu, Kamieniu Pomorskim i Gdańsku. Czternastowieczny hagiograf Stanisław Lektor w „Opowieści
o cudach św. Jacka” nazwał go „światłością wywodzącą się ze Śląska” – Lux ex
Silesia. Jego misja na Rusi i Litwie dała podwaliny i przygotowała grunt pod lokację
przyszłych biskupstw w Haliczu i Jaćwierzy, chociaż na trwałe efekty trzeba było
jeszcze czekać ponad 100 lat49. Papież Klemens VIII dnia 17 kwietnia 1594 roku
ogłosił Jacka świętym i pozwolił wiernym publicznie przyzywać jego orędownictwa.
Do mniej znanych postaci z tego okresu należą: bł. Benigna (+1241) – cysterka
z klasztoru w Trzebnicy i bł. Wit (+1263) – sufragan wrocławski, którego relikwie
znajdują się w Krakowie na Wawelu.
W okresie nowożytnym Śląsk Cieszyński wydał dwóch męczenników, którzy
za wierność Bogu i Kościołowi zostali brutalnie zamordowani. Pierwszym z nich
jest św. Jan Sarkander – jezuita rodem ze Skoczowa, proboszcz w Holeszowie,
zamęczony w więzieniu w Ołomuńcu w 1620 roku50, drugim zaś bł. Melchior Grodziecki, który razem z dwoma kapłanami poniósł śmierć męczeńską w Koszycach
w 1618 roku. Żyjącą w XIX wieku Marię Luizę Merkert (1817–1872), założycielkę
zgromadzenia żeńskiego sióstr św. Elżbiety, ogłoszono 30.09.2007 roku w Nysie
błogosławioną.
Największą grupę błogosławionych stanowią męczennicy ostatniej wojny.
Są oni przykładem, że żaden nieludzki system nie może zniszczyć naszej wiary
i człowieczeństwa. W gronie 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny
światowej, których 13.06.1999 roku w Warszawie wyniósł na ołtarze bł. Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny, jest 7 Ślązaków. Są nimi: trzech
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Warto dodać, że do czasów misji za króla Kazimierza Wielkiego misję ewangelizacyjną na Rusi
zlecono opiece biskupów lubuskich i książąt wrocławskich.
Kanonizowany przez bł. Jana Pawła II w Ołomuńcu w 1995 roku.

werbistów: o. Alojzy Liguda (ur. 23.01.1898 roku w Winowie, zm. 8/9.12.1942 r.
w KL Dachau), o. Stanisław Kubista (ur. 27.09.1898 r. w Kostuchnie, obecnie
dzielnicy Katowic, zm. 26.04.1940 r. w KL Sachsenhausen) i o. Ludwik Mzyk (ur.
22.04.1905 r. w Chorzowie Starym, zm. 20.02.1940 r. w Forcie VII w Poznaniu); oblat
o. Józef Cebula (ur. 23.03.1902 r. w Malni, zm. 28.04.1941 r. w KL MauthausenGusen); dwaj księża diecezjalni: ks. Józef Czempiel (ur. 21.09.1883 r. w Piekarach
Śląskich, zm. 4.05.1942 r. w KL Dachau) i ks. Emil Szramek (ur. 29.09.1887 r.
w Tworkowie, zm. 13.01.1942 r. w KL Dachau); siostra Maria Antonina Kratochwil
ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame (ur. 21.08.1881 r. w Witkowicach
koło Morawskiej Ostrawy, zm. 2.10.1942 r. w Stanisławowie). Do ich grona wpisują
się także błogosławieni, którzy zostali wyniesieni na ołtarze na prośbę episkopatu
niemieckiego: ks. Bernard Lichtenberg (ur. 3.12.1875 r. w Oławie, zm. 5.11.1943 r.
w Hof, w drodze do obozu koncentracyjnego)51 i ks. Gerhard Hirschfelder (ur.
17.02.1907 r. w Kłodzku, zm. 1.08.1942 r. w KL Dachau)52. 1.05.1987 roku papież
Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein, pierwszą kobietę z uniwersyteckim tytułem doktorskim, konwertytkę i karmelitankę, znaną jako św. Teresa Benedykta od
Krzyża (ur. 12.10.1891 r. we Wrocławiu, zm. ok. 9.08.1942 r. w KL Auschwitz). Jej
kanonizacja miała miejsce w Rzymie 11.10.1998 r., zaś rok później (1.10.1999 r.)
papież ogłosił ją patronką Europy. Tak jak św. Jadwiga, również św. Edyta Stein
patronuje pojednaniu narodów i budowaniu przyszłości w oparciu o chrześcijańskie
i biblijne korzenie wiary. Kiedy pytano ją o żydowską przeszłość, czy się tego nie
wstydzi, ona ze spokojem odpowiadała: „Z przeszłości wydobywam to co dobre
i piękne, by ubogacać tym siebie na dziś”.
Listę świętych ubogaca liczna rzesza wiernych, których nie wyniesiono na
ołtarze, a cieszą się kultem lokalnym lub też których procesy informacyjne mają
obecnie miejsce. Wspomnę tutaj tylko świątobliwego Hermana – towarzysza św.
Jacka i bł. Czesława, świątobliwą Ofkę, małżonków Annę i Henryka Pobożnego,
który z rycerstwem bronił Europę przed najazdem tatarskim na polach pod Legnicą w 1241 roku. W kolejce na ołtarze czekają: elżbietanka Franciszka Werner, ks.
Robert Spiske, ks. Klemens Neumann, ks. Teodor Christoph, kard. August Hlond,
bp Maximilian Kaller i ks. Bernard Gade.
Może ktoś zapyta: „Dlaczego dzisiaj Kościół nie jest obecny w sztuce, nie
tworzy nowych systemów politycznych i gospodarczych, jak czynił to na Śląsku w ubiegłych wiekach”? Dlatego, że funkcji tych nie musi wyłącznie pełnić
Kościół. Mało tego, to co w ubiegłych wiekach było czymś koniecznym, dzisiaj
mogłoby nawet przesłaniać głoszony przez niego kerygmat Ewangelii. Pasterze
Kościoła dzisiaj wyłącznie wspierają świeckich w życiu politycznym i gospodarczym. W świecie o pluralistycznych poglądach, szanujących – może nawet zbyt
obsesyjnie – wolność człowieka, Kościół współuczestniczy w życiu kulturalnym
51
52

Beatyfikacja miała miejsce w Berlinie 2.07.1994 roku.
Uroczystości związane z beatyfikacją ks. Gerharda Hirschfeldera odbyły się 10 października 2010 r.
w Kudowie–Czermnej.
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i społecznym. Nadal prowadzi szkoły i szpitale, ale w miarę swoich możliwości
i w miarę społecznego zapotrzebowania. W życiu publicznym nie prowadzi tego,
co mogą czynić inne instytucje, szanując prawo do autonomii oraz troszcząc się
o człowieka i o jego prawa.
W ubiegłych wiekach Kościół głoszący Chrystusa współuczestniczył w życiu
publicznym i społecznym – także na Śląsku – wyraźnie oddziałując na jego dzieje.
Jakkolwiek by oceniać, zdał w tym swój egzamin. Pozostaje pytanie, w jakich
dziełach powinien on dzisiaj współuczestniczyć, aby poprzez te środki głosić
ludziom wciąż aktualną i nową Ewangelię miłości Boga do człowieka i prowadzić
ludzi do zbawienia.

ks. dr Hubert Kowol

wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Barbary w Bytomiu,
laureat Nagrody Europejskiej w zakresie pojednania polsko-niemieckiego

Tożsamość człowieka, postrzeganie
siebie jako wyjątkowej, jedynej w swoim
rodzaju i niepowtarzalnej osoby duchowej
oraz umocowanie tożsamości w wierze

T

ematem naszego Seminarium Śląskiego jest kwestia tożsamości człowieka. Jak rozumiem tę kwestię? A więc: Kim jestem? Dlaczego jestem
właśnie takim, a nie innym człowiekiem? Jaki sens ma moje życie? W obliczu
tak stawianych pytań nasuwa się spontanicznie nieco natrętna myśl: Czy można
w ogóle znaleźć odpowiedź na te pytania nie wierząc w Boga? Moja odpowiedź
brzmi: „Nie”. Ten właśnie problem, drodzy słuchacze, chciałbym dziś rozważyć
wspólnie z Wami. Dlaczego moja odpowiedź brzmi: „Nie”? Powodem jest fakt, iż
mojemu życiu towarzyszyło tak wiele często niemożliwych do wyjaśnienia faktów,
niebezpieczeństw czy wydarzeń, które kształtowały moje życie, lecz były zarazem
powiązane ze sobą bardzo wyraźnie i jednoznacznie jedną wspólną cechą, dążyły
do jednego celu, jakim było przygotowanie do czekających mnie zadań i umożliwienie mi znalezienia sensu życia. Musi więc istnieć cudowna, wszechwiedząca
i wszechmocna istota, która prowadziła mnie na tej drodze, istota, którą nazywam moim Stwórcą. Oczywiście można nazwać to również Opatrznością Boską.
W związku z tym chciałbym sformułować tezę mojego referatu w sposób następujący: Doświadczenie ludzkiej tożsamości, postrzeganie siebie jako wyjątkowej,
jedynej w swoim rodzaju i niepowtarzalnej istoty duchowej wynika z mojej wiary
w Boga, który mnie prowadzi. Tożsamość opiera się na dwóch podstawowych
stwierdzeniach. Pierwsze z nich głosi, że każdy człowiek ma do wykonania w swoim
życiu określone zadanie, a drugie mówi o znalezieniu w realizacji tego zadania celu
swojego życia. Można postawić tutaj również krytyczne pytanie: Czy odmienne
podejście do tej kwestii musi prowadzić w końcu do stwierdzenia, że życie jest
jedynie grą przypadku i nie ma żadnego sensu?
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Tematyka ta była zawsze obecna w historii ludzkości. Zajmowali się nią głównie filozofowie, teolodzy, naukowcy, literaci i artyści, sprowadzając ją właściwie do
walki pomiędzy materializmem i idealizmem, nazywanej w anglosaskim obszarze
kulturowym również zmaganiem empiryzmu z racjonalizmem.
Laureat Literackiej Nagrody Nobla, Günther Grass, człowiek daleki od wiary, często trapiony jest pytaniem: Czy istnieje opatrzność, czy też wszystko jest
jedynie dziełem przypadku? Przykładem wspaniałego podejścia to tej kwestii jest
nowela „Idąc rakiem” (Im Krebsgang).
Światowej sławy wiedeński lekarz i filozof Wiktor Frankl, twórca analizy egzystencjalnej, uważał, że życie każdego człowieka ma sens, trzeba go tylko odnaleźć,
a nie stworzyć. Sens ten istnieje i jeżeli ktoś nie znajduje sensu życia, to cierpi
na nerwicę noogenną. Obok Freuda i Adlera Frankl jest twórcą trzeciego nurtu
Wiedeńskiej Szkoły Psychoanalizy.
Jan Paweł II pisał o tym, że Bóg pozwolił na panowanie bestialskiej dyktatury narodowosocjalistycznej jedynie przez 12 lat, a więc jeżeli komunizm potrwa
trochę dłużej, to musimy się na to przygotować.
W okresie postmodernizmu, w którym żyjemy, pojawia się jeszcze inny problem. Niedawno ukazała się książka, która w krótkim czasie stała się bestsellerem. Autorem książki pt. „Kim jestem? A jeśli tak, to na ile?” jest młody filozof
Richard Dawid Precht. Precht opisuje jak pewnego razu wypił z przyjacielem nieco
za dużo. Kiedy wspólnie szli ulicą, zauważył, że jego przyjaciel jest jakiś dziwny,
więc zapytał go, czy dobrze się czuje. Ten odparł rozpromieniony: Kim jestem?
A jeśli tak, to na ile? Precht uspokoił się, widząc, że przyjaciel czuje się dobrze
i jest nawet w stanie bawić się w teatr. Słowa wypowiedziane przez przyjaciela
nie dawały mu jednak spokoju. W głowie pojawiło się pytanie: Czy zdanie to nie
jest czasem mottem współczesnej postmodernistycznej filozofii i neurologii i wyraża fundamentalną wątpliwość: czy istnieje w ogóle jakieś Ja jako nieprzerwane
przeżywanie świata?
Postawioną na początku mojego referatu tezę chciałbym teraz uzasadnić
w następujący sposób: Bez Opatrzności Boskiej nie jestem w stanie znaleźć swojej ludzkiej tożsamości. Z tego względu nie mogę w swoim referacie zrezygnować
z akcentów autobiograficznych. Proszę więc o zrozumienie i mam nadzieję, że
niektórzy z Państwa podzielą moje przemyślenia, a jeżeli ktoś jest innego zdania,
to postaram się również zrozumieć odmienny punkt widzenia.
Moje życie od urodzenia w 1929 roku do stycznia 1945 roku
Urodziłem się w Suchym Borze noszącym wówczas nazwę Derschau. Była
to mała miejscowość otoczona zewsząd przez las. Wysokie sosny i mocne dęby
dawały schronienie przed natrętnymi gośćmi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa,
ale również rozbudzając chęć poznania dalekiego świata. Przez wieś prowadziła tylko
jedna droga. Na początku znajdowało się otoczone lasem sanatorium dla dzieci
z chorobami płuc, potem dworzec położony przy linii kolejowej z Opola (Oppeln)
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do Tarnowskich Gór (Tarnowitz), a na końcu dwie szkoły i cmentarz usytuowane
również na skraju lasu. Po obydwu stronach drogi stały domy jak nanizane na
sznurek paciorki różańca, a przed nimi rosły posadzone w równych odstępach
lipy, roztaczając w lecie przyjemny zapach, któremu towarzyszyło brzęczenie pracowitych pszczół. Pośrodku wioski usytuowany był klasztor dla starszych sióstr
zakonnych ze zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu (Oppeln),
będący perłą architektury. Ksiądz sprawujący w klasztorze funkcję kapelana odprawiał w niedzielę mszę świętą dla mieszkańców wioski. Był również cenionym
pisarzem, autorem książki na temat doświadczania Boga wypływającego z naturalnego porządku przyrody.
Mieszkańcy wsi byli bardzo pracowitymi ludźmi. Ojcowie rodzin pracowali na
roli lub w tartaku, na kolei, w hucie Malapane (Ozimek), w Wagonówce (Reichbahn
ausbesserungswerk Oppeln [Opole]) i cementowni w Groszowicach (Groschowitz).
Kościół parafialny naszej parafii znajdował się w Chrząstowicach (Kronstau).
Dziadek często chodził ze mną do tego kościoła, w którym czułem się bardzo dobrze, kościoła otoczonego wonią dojrzałych kłosów zboża i ziół. W dni powszednie
prosiłem czasem dziadka, żeby poszedł do kościoła, gdyż fascynowała mnie bardzo
wiejska kuźnia. Cieszyły mnie tańczące wesoło iskry, tryskające radośnie z kowadła
pod uderzeniami młota kowalskiego, jak i konie czekające cierpliwie na nowe podkowy. Mieszkańcy wsi czuli, że są jedną rodziną, większość była katolikami, choć
było również kilka rodzin ewangelickich. Wieś posiadała szkołę i prawie wszyscy
mówili po niemiecku. Mieszkałem z rodzicami i siostrą w domu ojca mojej matki,
czyli mojego dziadka. Niezapomniane pozostają w mojej pamięci do dziś wieczory,
kiedy karmiliśmy krowy. W stajni stały trzy krowy. Siadaliśmy na żłobie, dziadek
palił fajkę, a my patrzyliśmy jak zwierzęta powoli i z zadowoleniem przeżuwają
pożywienie. Na ścianie po drugiej stronie stajni spały w gniazdach jaskółki. Dziadek opowiadał mi wydarzenia ze swojego życia. Z zawodu był stolarzem i cieślą.
„Kiedy dorośniesz, zobaczysz kręte schody drewniane, które zrobiłem dla zamku
Großstein (Kamień Śląski) i wysoką gotycką wieżę kościoła w Bolko (Nowa Wieś
Królewska), która też jest z drewna”.
To, o czym właśnie opowiedziałem, ukształtowało bardzo mocno moje wyobrażenie stron rodzinnych. No tak, ale czym jest mała ojczyzna? Wiele lat później, już w obecnym stuleciu, usłyszałem po raz pierwszy interpretację znaczenia
tego określenia. Interpretację tę przedstawił prof. Jan Miodek w referacie z okazji
nadania mu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Opolski. Słowo „Heimat”
(mała ojczyzna) pochodzi z języka starogermańskiego i ku ogólnemu zdziwieniu
oznacza kosmos. Innymi słowy, można by stwierdzić, że człowiek, który otrzymał
i został wyposażony we wszystkie wartości „Heimat” (małej ojczyzny), jest w stanie
objąć i zdobyć cały świat. Pojawia się jednak pytanie, czy uczucie przywiązania do
małej ojczyzny (Heimat) można traktować jako odnalezienie własnej tożsamości.
Jaka jest to tożsamość? Lub też inaczej rzecz ujmując: Czy można w przypadku
siedmioletniego chłopca mówić w ogóle o jakiejkolwiek tożsamości? W związku
z tym przemyśleniem pojawia się dość dziwna myśl, jakby tryskała z jakiegoś głę95

bokiego źródła. Kto mógł się wówczas domyślać, przewidzieć lub wyczuć w jakiś
mistyczny sposób, że ja, urodzony w Derschau (Suchy Bór) 11 listopada 1929
roku, 25 lat później rozpocznę pracę jako ksiądz, na tej samej ziemi, w tej samej
małej ojczyźnie, lecz już w innym, nowym państwie, które 11 listopada świętować
będzie dzień odzyskania swojej niepodległości i niezawisłości. Tak, może dopiero
później uda mi się znaleźć rozwiązanie.
W kwietniu 1936 roku z wielką „tytą” przekroczyłem po raz pierwszy progi szkoły ludowej w Derschau (Suchy Bór). Mój pobyt w murach tej szkoły był
jednak krótki. Pomimo utraty pracy przez ojca rodzice zdołali z pomocą wielu
krewnych wybudować w Gruden (Grudzice) dom. Dom stanął na działce, którą
ojciec otrzymał w spadku, niedaleko linii kolejowej prowadzącej przez Derschau
(Suchy Bór). Administracyjnie przynależeliśmy do Bolko (Nowa Wieś Królewska).
Zima pod koniec 1936 roku była bardzo ostra. Rodzice odprowadzali mnie do
szkoły w Ehrenfeld (Kolonia Gosławicka), gdyż znajdowała się ona bliżej niż szkoła w Gruden (Grudzice). Po ukończeniu czwartej klasy musiałem podjąć decyzję
czy pozostanę w szkole do końca ósmej klasy, czy przeniosę się do tzw. wyższej
szkoły do Opola (Oppeln). Ku zdziwieniu rodziców i nauczycieli jako jedyny z klasy
zadecydowałem, że chcę chodzić do szkoły w Opolu (Oppeln).
Myślę, że muszę się już streszczać i przedstawić wszystko w telegraficznym
skrócie, żeby nie wyjść poza ramy referatu. Chciałbym jednakże przedstawić
najważniejsze fakty, które miały silny wpływ na moje późniejsze poszukiwanie
własnej tożsamości.
Fakt pierwszy: Przez prawie 10 lat, od 1939 do 1949 roku, pokonywałem
około czterokilometrowy odcinek drogi do Opola (Oppeln) na rowerze. Droga
prowadziła najpierw obok wojskowego placu ćwiczeń, potem mijała „Wagonówkę”
i skręcała w lewo obok cementowni Opole (Oppeln). Z daleka widać było pierwsze domy, ale również cały szereg potężnych, napawających lękiem gmachów
z czerwonej cegły. Serce biło mi coraz mocniej. Budynki te to koszary wojskowe.
Dziś na głównym budynku, jakby stał się cud, widnieje napis: Wyższe Seminarium Duchowne. W tamtym czasie rzecz nie do pomyślenia! A nieco dalej stoi
wspaniały kościół św. Piotra i Pawła. Czułem przypływ nowych sił. I znów, któż
by pomyślał, że architekt tego kościoła zbudował również kościół św. Barbary
w Bytomiu (Beuthen), który stał się kościołem mojego życia. Naprzeciw kościoła
św. Piotra i Pawła znajdowała się szkoła z napisem: Szkoła średnia im. Helmuta
von Moltke – przyjęto mnie. Może to również był przypadek?
Fakt drugi: W szkole czułem się bardzo dobrze. Pomimo panującej ideologii
narodowosocjalistycznej do zakończenia wojny prowadzone były lekcje religii.
W 1941 roku moja klasa przyjęła bierzmowanie w kościele św. Piotra i Pawła.
Siedziałem na początku ławki w samym środku kościoła. Tuż obok mnie stanął
kardynał Bertram, biskup wrocławski i zaczął przemawiać do nas, bierzmowanych.
Stary, słaby, przygarbiony i wysuszony człowiek. Stał tak blisko, że czułem jego
oddech. Słowa, które wypowiadał, wryły się w moją pamięć i zapadły głęboko
w moim sercu.
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Fakt trzeci: W budynku szkoły im. Helmuta von Moltke urządzono w 1943
roku szpital dla rannych żołnierzy, a moją klasę przeniesiono do szkoły ludowej na
dzisiejszej ulicy Książąt Opolskich (Krakauerstraße). Któż wówczas mógł przypuszczać, że dwa lata później dom stojący obok szkoły stanie się siedzibą pierwszego
polskiego biskupa opolskiego, a znajdujący się obok kościół św. Krzyża zostanie
podniesiony do godności katedry. Co więcej, sześć lat później, w roku 1949 otwarto
przy tej samej ulicy, kilka kroków w kierunku północnym, seminarium duchowne.
Fakt czwarty: Nauczyciel szkolny religii pozostał z nami do stycznia 1945
roku. Nazywał się Georg Hertel i był dobrym księdzem, przyjacielem i powiernikiem.
Minęło wiele lat. W 2009 roku ukazała się książka pt. „Martyrologium Duchowieństwa Śląskiego” autorstwa Andrzeja Hanicha. Książka bardzo mnie wzruszyła,
gdyż mój nauczyciel religii okazał się męczennikiem. Georg Hertel sprawował
również posługę duszpasterską w szpitalu na dzisiejszej ulicy Katowickiej. Nie
chciał opuścić chorych i sióstr. Kiedy żołnierze rosyjscy chcieli zgwałcić kobiety
znajdujące się w szpitalu, Hertel stanął w ich obronie i został zastrzelony. Dopiero
teraz mogłem odwiedzić jego grób znajdujący się tuż obok kościoła „Na górce”
pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Mały zielony trawnik z kilkoma niewielkimi
krzyżami i jeden już bardzo zardzewiały krzyż z jego nazwiskiem i leżącym obok
małym bukietem kwiatów.
Był styczeń 1945 roku, ja miałem piętnaście lat. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy może być coś, co w takich czasach silniej wpływa na kształtowanie się
tożsamości? Uważam, że w tym wieku jeszcze nie. Można jednakże zaryzykować
stwierdzenie, że wykształcała się już, jeszcze słaba, tożsamość chrześcijańska
oparta na wierze. W obliczu upadku bezbożnej i zbrodniczej ideologii narodowosocjalistycznej kształtował się jednakże również światopogląd chrześcijański. 		
Ważny okres przejściowy od stycznia 1945 do grudnia 1946 roku
Ten właściwie krótki okres miał jednak egzystencjalnie fundamentalne znaczenie dla mojej dalszej drogi życiowej. W mroźny dzień stycznia 1945 roku rodzina z Derschau (Suchy Bór) zadzwoniła do mnie i poinformowała, że mam się
przygotować. Traktorem z tartaku chcą przejechać przez Odrę i na krótko schronić
się przed nadciągającym frontem. Właściwie nie była to ucieczka, lecz rodzaj zabezpieczenia się. Chcieliśmy uciec przed Rosjanami, ale spotkaliśmy się z nimi
w dramatycznych okolicznościach w miejscowości Schwarzengrund (Kopice), cudem
uratowani trafiliśmy do Schwandorf w Bawarii. Ze względów czasowych nie mogę
niestety w ramach tego referatu opowiedzieć więcej o okresie do powrotu do moich stron rodzinnych w grudniu 1946 roku. Mogę tylko stwierdzić: wszystko, co
się w tym czasie wydarzyło, potwierdza w sposób przekonujący istnienie Boskiej
Opatrzności, która prowadziła mnie do celu, do wypełnienia mojego życiowego
powołania i pozwoliła mi znaleźć sens życia. Dlaczego wróciliśmy w nasze strony
rodzinne? O tym napiszę, jeżeli pan Bóg pozwoli, w książce pod tytułem „Pod
opieką Opatrzności Bożej”.
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Czasy i miasto, które ukształtowały moją tożsamość ludzką
Ze względów czasowych mogę o tym okresie opowiedzieć jedynie w punktach,
a zainteresowanych muszę znów odesłać do przywoływanej już tutaj książki. Zaraz
po powrocie z Bawarii w grudniu 1946 roku zapisałem się bez problemu do liceum
na ulicy Gosławickiej (Goslawitzer Straße). Moi koledzy z klasy stanowili jedyną
w swoim rodzaju grupę. Prawie wszyscy pochodzili z dawnych kresów Polski.
Nauczyciele i koledzy zawsze mi pomagali. Do dziś nie mogę pojąć i zrozumieć,
w jaki sposób udało mi się w miesiąc opanować bez żadnych dodatkowych zajęć
język polski do tego stopnia, że byłem w stanie posługiwać się nim dość dobrze
w mowie i piśmie.
Ostatni rok nauki przed maturą spędziłem z moimi wspaniałymi kolegami
w trzecim gimnazjum i liceum na ulicy Ozimskiej. Kazimierz Borcz był wspaniałym
katechetą. Może znów przypadek. Pierwszy mój katecheta spoczywa obok kościoła
Matki Boskiej Bolesnej, a drugi został najpierw kapelanem, a później proboszczem
tego kościoła, by wreszcie zostać mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego. Był rok 1949, maturę zdałem z wyróżnieniem. Trudno jest opisać plątaninę
myśli i uczuć, jakie szarpały mną w tym roku. Śląskie Elizjum zamieniło się w Hades.
Wielu ludzi było zrozpaczonych i nie potrafiło znaleźć się w nowej rzeczywistości,
nie było w stanie żyć w nowym państwie, a na dodatek w nowym niezrozumiałym
i brutalnym systemie politycznym przypominającym świat książek Orwella.
Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc tym ludziom? Znów doszło do zadziwiającego połączenia wielu faktów. Jak błyskawica pojawiła się myśl, że najlepiej mogę
pomóc ludziom jako ksiądz. Myśl ta już mnie nie opuściła. Po mieście rozeszła
się wiadomość, że właśnie w roku 1949, roku, w którym zdałem maturę, planuje się otwarcie w Opolu (Oppeln) Wyższego Seminarium Duchownego. Ciężkim
krokiem poszedłem więc do siedziby ordynariatu. Wikariusz generalny Latusek
zaprowadził mnie do Administratora Apostolskiego Bolesława Kominka, który
powitał mnie jako jednego z pierwszych kandydatów z radością i po ojcowsku.
Pięć lat upłynęło bardzo szybko. Zacząłem w Opolu (Oppeln), trzy lata spędziłem
w Nysie (Neiße), a ostatni rok znów w Opolu (Oppeln). W 1954 roku przyjąłem
święcenia kapłańskie w katedrze. Dziwnym trafem święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk biskupa Częstochowy (Tschenstochau) Zdzisława Golińskiego. Okres ten
był wspaniały i pełen dramatycznych wydarzeń. Niestety ze względów czasowych
nie mogę zająć się tym okresem w sposób bardziej szczegółowy i muszę znów
odesłać zainteresowanych do mojej książki.
Po okresie posługi jako wikariusz w Zabrzu Mikulczycach (Hindenburg) w latach 1954–1958 i Bytomiu (Beuthen) – 1958–1960 w kościele Najświętszej Marii
Panny u proboszcza profesora Wacława Schenka, zostałem mianowany proboszczem wiejskiej parafii w Kopienicy–Łubiu (1960–1965), a w październiku 1965
roku proboszczem parafii św. Barbary w Bytomiu (Beuthen), mieście mojego
przeznaczenia (można by wraz z Verdim zaśpiewać w Operze Śląskiej w Bytomiu:
„Oto moc przeznaczenia”).
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Tutaj pracowałem przez 35 lat jako proboszcz. Okres ten i miasto w ostateczny sposób ukształtowały moją ludzką tożsamość, gdyż czas ten, jak i miejsce
stanowiły dla Opatrzności Boskiej cel i misję, sens mojego życia. Teraz muszę
poprosić Państwa o wybaczenie, gdyż mogę naświetlić w formie impresji jedynie
najważniejsze fakty.
Kiedy klękałem po raz pierwszy przed ołtarzem św. Barbary, przepełniło mnie
głębokie przekonanie – musisz służyć wszystkim ludziom tak jak klęcząca św.
Barbara. Twoim zadaniem jest przeprowadzenie ludzi przez ciężki czas niewoli,
tak jak kiedyś, przed trzema tysiącami dwustu laty Mojżesz przeprowadził naród
izraelski przez Morze Czerwone. Ale, jeżeli Bóg pozwolił trwać straszliwej dyktaturze narodowosocjalistycznej przez 12 lat, to jak długo przetrwa obecny system.
Nie mogłem wówczas przewidzieć, że będzie to tak długo. Byłem przekonany, że
stoją przede mną trzy podstawowe zadania, które pomogą mi uratować ludzi:
muszę pokazać innym w tych ciężkich czasach ucisku radość życia, muszę pielęgnować w ludziach nadzieję, że wolność na pewno nadejdzie i umacniać odwagę
do wyczekiwania na upragnioną wolność. I w końcu moim zadaniem jest składanie świadectwa o pięknie i prawdzie, jakie daje wiara w porównaniu ze smutnym,
materialistycznym i ateistycznym marksizmem. W związku z tą misją wpadłem na
pomysł odprawiania co tydzień mszy świętej i nabożeństwa z kazaniem do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwo to było dla mnie, słabego człowieka,
ogromnym aktem łaski. Podziwiałem wiernych, którzy intuicyjnie zrozumieli, co
chciałem osiągnąć. Na nabożeństwo odprawiane w każdy wtorek, które stało się
symbolem ruchu wolnościowego, przychodziło zawsze ponad tysiąc osób. Dziś
jestem przekonany, że poprzez nasze nabożeństwo, choć ograniczone do Bytomia
(Beuthen), udało się, począwszy od roku 1965, wiele zdziałać na rzecz Annus
Mirabilis 1989. Wiele lat później, bo dopiero w 1982 roku powstała tradycja odprawiania Mszy za Ojczyznę, zapoczątkowana przez przyjętego już dziś do grona
błogosławionych ks. Jerzego Popiełuszkę. Nie wolno przy tym zapominać, że
coponiedziałkowe marsze protestu (Montagsmärsche) zorganizowano w Lipsku
i innych miastach NRD po raz pierwszy dopiero w 1989 roku.
Trudno mi wybrać najważniejsze fakty. 4 grudnia 1981 roku świętowaliśmy
święto św. Barbary. Związek „Solidarność” postanowił zorganizować tego dnia
w całym kraju wielkie święto górniczych związków zawodowych. Było to przedsięwzięcie gigantycznych rozmiarów. Pogoda była okropna: porywisty wiatr, deszcz,
śnieg i lód – wszystko naraz. Świętowanie zaczęło się na dzisiejszym placu Sobieskiego, na którym zebrało się ponad sto tysięcy ludzi. Wśród zgromadzonych
było wielu biskupów, między innymi prymas Glemp oraz arcybiskupi Gulbinowicz
i Nossol. Następnie wszyscy udali się w pochodzie ulicami miasta, pozdrawiani
przez wiwatujących ludzi do kościoła św. Barbary. Kazanie wygłosił prymas Glemp.
Po południu biskupi, kilku księży i związkowcy zjechali pod ziemię w kopalni
„Rozbark”. A co stało się kilka dni później? 13 grudnia ogłoszono stan wojenny.
W lesie pomiędzy Bytomiem (Beuthen) i Rokitnicą utworzono obóz dla internowanych kobiet. Biskup Nossol zlecił mi zadanie opieki duszpasterskiej nad nimi.
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W każdą niedzielę pozwalano odprawić mszę św. Wszystko, co tam przeżyłem,
pozostawiło głębokie ślady w moim sercu. Internowane kobiety podarowały mi krzyż
brzozowy, które same wykonały. Na krzyżu widnieje 45 nazwisk internowanych.
A teraz w miejsce podsumowania krótkie rozważanie:
Viktor Frankl, z którym miałem okazję porozmawiać osobiście, był głęboko
przekonany, że jego analiza egzystencjalna jest ważna dla ludzkości. W 1940 roku
otrzymał pozwolenie na przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Przeżywał jednak wówczas chwile rozterki, zadając sobie pytanie, czy może opuścić swoich rodziców,
którzy zapewne niedługo znajdą się w obozie koncentracyjnym. Kiedy zamyślony
wędrował ulicami Wiednia, usłyszał nagle muzykę organową, wszedł do katedry,
usiadł w ławce w kącie i zaczął prosić: Boże, daj mi jakiś znak. Minęła godzina.
Po powrocie do mieszkania, dalej zamyślony, opadł bezsilnie na krzesło. W tym
momencie podszedł do niego ojciec i powiedział: „Patrz, co znalazłem w ruinach
spalonej synagogi”. Był to mały kawałek marmuru. Zaczęli czytać i okazało się,
że jest to fragment początku czwartego przykazania zapisany w języku hebrajskim.
Viktor zerwał się z krzesła: „Dzięki Ci Boże za ten znak”. Został.
Cała rodzina trafiła do obozu koncentracyjnego w Theresienstadt. Przedtem
Frankl zdołał jeszcze szybko zaszyć w połach swojego płaszcza nieukończony jeszcze
manuskrypt swojej analizy egzystencjalnej. Wszyscy członkowie rodziny zginęli.
Tylko on przeżył. Dlaczego? Przeżył, bo rozpoznał sens swojego życia. „Muszę
żyć, bo moja praca naukowa jest ważna dla ludzkości”. Człowiek jest również
człowiekiem cierpiącym – „Homo Patiens” jest jego najwspanialszym dziełem.
W jego austriackich stronach rodzinnych i później na świecie szanowano
Frankla jako homo intactus (niepodważalny). Z przekonaniem twierdził: „Nie ma
odpowiedzialności zbiorowej, jest tylko jedna odpowiedzialność osobista”.
Długa była droga, która prowadziła mnie poprzez wiele przeszkód, niebezpieczeństw i niezrozumiałych wydarzeń do wykształcenia mojej osobistej tożsamości
i znalezienia sensu życia. Dobry Boże, teraz wiem, że wszystkie te wydarzenia
i cierpienia miały jeden tylko cel: przygotować mnie do czekających mnie zadań
i pozwolić mi je wypełnić. A więc istniejesz Boże, gdyż tylko wszechmogący,
przewidujący i kochający Bóg był w stanie tego wszystkiego dokonać. Wierzę
w Twoją cudowną, Boską Opatrzność. Teraz wiem, dlaczego jestem takim, a nie
innym człowiekiem, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną osobą.
Wszystkie zadania, jakie udało mi się dzięki Twojej dobroci wypełnić, uważam za
sens mojego życia.

100

dypl. inż. Damian Spielvogel

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia „Ziomkostwo Śląskie – Dolny i Górny Śląsk”
z siedzibą w Königswinter

Górnośląscy ostatni wysiedleńcy
w Niemczech po 1945 roku
– co pozostaje po „starej Ojczyźnie”
w „nowej Ojczyźnie?
Wprowadzenie do tematu
Pojęciem późny przesiedleniec określa się w języku urzędowym od 1 stycznia 1993 roku:
l
osoby, które urodziły się jako obywatele niemieccy na dawnych ziemiach
niemieckich na wschód od linii Odry i Nysy i pozostały na tych ziemiach po
1945 roku oraz potomków tych osób po przesiedleniu na teren Niemiec
l
osoby narodowości niemieckiej oraz osoby towarzyszące im w trakcie wysiedlenia, które w ramach procesu przyjmowania uchodźców przybyły na teren
(późniejszej) Republiki Federalnej Niemiec lub NRD z kraju rządzonego przez
władze komunistyczne.
Do roku 1992 osoby te określane były zgodnie z zapisami Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach pojęciem „wysiedleniec”. Pojęcia wysiedleniec
i późny przesiedleniec odnosiły się głównie do osób będących członkami niemieckich mniejszości narodowych zamieszkujących od pokoleń na terenach Europy
Środkowo-Wschodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz częściowo
w Azji, które przybywały do Niemiec. Pojęcie to obejmowało również obywateli
niemieckich urodzonych na dawnych ziemiach niemieckich na wschód od linii
Odry i Nysy oraz ich potomków.
Pojęcie późny przesiedleniec nie było pierwotnie oficjalnie stosowane w odniesieniu do wysiedleńców, którym udało się wyjechać do Republiki Federalnej
Niemiec w okresie od końca lat 70. ubiegłego wieku do 31 grudnia 1992 roku
lub otrzymać zezwolenie na wyjazd w zamian za „rekompensatę” płaconą przez
państwo niemieckie na rzecz kraju wydającego pozwolenie na wyjazd.
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W latach 1950–2010 z obecnych, powojennych terenów Polski przyjechało
1.445.076 osób (uznanych za Niemców na podstawie Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach [BVFG]). Ostatecznie należy przyjąć, że liczba wysiedleńców
z Górnego Śląska (Oberschlesien) wynosi około miliona osób.

(Oberschlesier) jako obywateli niemieckich przybywających do regionu z zewnątrz.
Jak już wspomniałem, nie prowadzi się odrębnego rejestru statystycznego tych
osób na szczeblu samorządu lokalnego. Liczba przyjeżdżających jest więc nieznana.
Zjawisko to zauważalne jest mniej więcej od roku 1990.

Na przykład w 2010 roku liczba późnych wysiedleńców przybyłych do Niemiec
wyniosła łącznie: 2.350, w tym 34 z Górnego Śląska (Oberschlesien).

Co pozostaje po „starej Ojczyźnie” w „nowej Ojczyźnie?
Nie istnieje jedna odpowiedź na tak postawione pytanie, lecz wiele indywidualnych odpowiedzi.
W odniesieniu do zorganizowanych form pamięci można więc rozróżnić
dwa obszary: instytucje prywatne i ośrodki / instytucje państwowe na szczeblu
federalnym.

Z tego względu przyjmuję inny sposób podziału Górnoślązaków (Oberschlesier) opuszczających swoją małą ojczyznę po roku 1945:
Uchodźcy opuszczają swoje strony rodzinne nie ze względu na zarządzenie
urzędowe, lecz dlatego, że uciekają przed niebezpieczeństwem mogącym zagrozić
ich życiu. W odróżnieniu od wypędzonych uchodźcy nie są w bezpośredni sposób
zmuszani do opuszczenia swoich stron rodzinnych. W przypadku, gdy uchodźcom
lub osobom wydalonym zabrania się powrotu w ich strony rodzinne, ich położenie
nie różni się wówczas niczym od sytuacji wypędzonych.
Wysiedleńcy uznawani są za wypędzonych i należą do nich w myśl § 1 ust. 2
nr 3 Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach (BVFG) osoby narodowości
niemieckiej i/lub obywatele niemieccy, których miejsce zamieszkania przed 8 maja
1945 roku znajdowało się na wschodnich terenach niemieckich w Polsce, byłym
Związku Radzieckim, byłej Czechosłowacji oraz na Węgrzech, w Rumunii, Jugosławii, Gdańsku (Danzig), w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Bułgarii, Albanii i Chinach,
a którzy opuścili wymienione kraje po zakończeniu ogólnej akcji wypędzeń do
31 grudnia 1992 roku.
Wypędzenie oznacza wymuszone opuszczenie miejscowości lub terenu, wynikające z wydalenia lub ze względu na represje (ze strony państwa). Z uwagi na
fakt, iż obok straszliwych represji miała i ma nadal miejsce dyskryminacja polityczna i społeczna lub wywierane są naciski czysto ekonomiczne o różnym stopniu
natężenia, często trudno jest udowodnić w przypadku braku oficjalnego wydalenia
czy groźby zastosowania siły, że w danym przypadku chodzi o wypędzenie, a nie
o dobrowolną emigrację czy też dobrowolne przeniesienie się do innego regionu
w obrębie danego państwa.
Uchodźcy, wypędzeni i wysiedleńcy uznawani są zgodnie z postanowieniami
Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach (BVFG) za osoby wypędzone ze
swoich stron rodzinnych.
Kolejną grupę Górnoślązaków (Oberschlesier) w Republice Federalnej Niemiec
stanowią osoby, które przyjechały – głównie – na teren „dawnej” Republiki Niemiec
wyłącznie na podstawie niemieckiego paszportu. W części przypadków są to pobyty
czasowe związane z pracą zarobkową. Część z tych osób nie ma jednak zamiaru
wrócić na Górny Śląsk (Oberschlesien). Statystyki z reguły nie uwzględniają tego
rodzaju osób, gdyż są one uważane za „obywateli niemieckich” i traktowane podobnie jak osoby przeprowadzające się z Berlina do Monachium czy z Hamburga
do Kolonii. Organy administracji niższego szczebla rejestrują tych Górnoślązaków
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Instytucje prywatne:
Ziomkostwo Śląskie (Landsmannschaft Schlesien)
Ziomkostwo Górnoślązaków (Landsmannschaft der Oberschlesier)
Dlaczego istnieją dwa ziomkostwa?
Po zniesieniu zakazu zrzeszania się, a więc po zniesieniu zakazu zakładania
stowarzyszeń w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec po 1945 roku zaczęły
powstawać organizacje wypędzonych.
Ziomkostwo Śląskie (Landsmannschaft Schlesien) odnosiło się w swojej działalności do terenów leżących w granicach Niemiec z roku 1937. Założycielami oraz
przewodniczącymi ziomkostwa na szczeblu federalnym byli głównie Górnoślązacy
(Oberschlesier), jak np. dr Herbert Hupka. Dopiero w 2000 roku na przewodniczącego ziomkostwa wybrano osobę niepochodzącą z Górnego Śląska (Oberschlesien).
Jednakże wielu tzw. wschodnich Górnoślązaków (Ost-Oberschlesier), pochodzących
z terenu przedwojennego polskiego województwa śląskiego, uważało, że ich „strony
rodzinne” właściwie nie są reprezentowane w działalności Ziomkostwa Śląskiego
(Landsmannschaft Schlesien). Osoby te założyły więc Ziomkostwo Górnoślązaków
(Landsmannschaft der Oberschlesier).
Wybór sformułowania „Górnoślązaków” (der Oberschlesier) pozwolił ominąć
ograniczenia terytorialne wyznaczone granicami z 1937 roku i umożliwił odniesienie
się do pochodzenia członków stowarzyszenia.
Obydwa ziomkostwa istnieją do dziś.

l

–
–

l

–
–
–
–

Instytucje państwowe:
Fundacja dla Kultury Śląska (Stiftung Kulturwerk Schlesien) w Würzburgu
Fundacja Śląska (Stiftung Schlesien) w Hanowerze
Fundacja Dom Górnośląski (Stiftung Haus Oberschlesien) – Muzeum Ziemi
Górnośląskiej (Oberschlesisches Landesmuseum) w Ratingen
Centrum Haus Schlesien.
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Prezentacja instytucji:
Muzeum Ziemi Górnośląskiej (Oberschlesisches Landesmuseum)
Muzeum Ziemi Górnośląskiej istniejące od roku 1983 przedstawia głównie
kulturę i historię Górnego Śląska (Oberschlesien). Zadaniem muzeum jest gromadzenie, zachowanie, opracowanie i prezentacja materialnych dóbr kultury Górnego
Śląska (Oberschlesien) ukierunkowana na ukazanie szerokiej opinii publicznej
historii i kultury regionów śląskich, a więc informowanie zarazem o dzisiejszych
terenach Polski i Czech. Działalność muzeum prowadzona jest w duchu porozumienia pomiędzy narodami oraz dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Niemcami,
Polską i Republiką Czeską. Kraj Związkowy Nadrenia Północna-Westfalia, będący
od 1964 roku regionem patronackim Górnego Śląska (Oberschlesien), wspiera
działalność placówki prowadzonej przez założoną w 1970 roku Fundację Dom
Górnośląski (Stiftung Haus Oberschlesien), która jest podmiotem prawa prywatnego. Działalność muzeum koncentruje się wokół regionów śląskich położonych
nad górną Odrą, począwszy od skupiającego przemysł górniczy i ciężki regionu
przemysłowego, poprzez przylegające do niego obszary Sudetów Wschodnich, aż
po łańcuch Beskidów.
Centrum Haus Schlesien
W Centrum Haus Schlesien mieści się placówka edukacyjno-kulturalna, w skład
której wchodzi centrum konferencyjne, miejsce spotkań, ośrodek informacji i dokumentacji kultury śląskiej, biblioteka podręczna oraz baza gastronomiczna i noclegowa. Dawne zrujnowane cysterskie zabudowania gospodarcze położone na wzgórzach
nad Renem w miejscowości Königswinter-Heisterbacherrott Ślązacy przekształcili
we wspaniały ośrodek nie mający sobie równych w całym regionie. W miejscu
obecnego centrum istniał w średniowieczu folwark cysterski, który przez 800 lat
prowadził działalność rolniczą. Po sekularyzacji klasztoru w 1803 roku majątek
przechodził z rąk do rąk, aż wreszcie w 1978 roku stowarzyszenie „Haus Schlesien”
nabyło podupadające zabudowania gospodarcze wraz z gruntem o powierzchni
12.000 m2 położone na przedmieściach Königswinter. Remont zabudowań oraz
doprowadzenie ich do obecnego stanu pochłonęło w ciągu minionych lat kilka
milionów euro zebranych przez samych Ślązaków (Schlesier) oraz ich przyjaciół
w formie różnego rodzaju darowizn. Kraj Związkowy Północna Nadrenia-Westfalia
jako region patronacki Ziomkostwa Śląskiego (Landsmannschaft Schlesien) oraz
miasto Königswinter wniosły również swój wkład w powstanie centrum. Republika
Federalna Niemiec udziela podstawowego wsparcia finansowego Centrum Informacji i Dokumentacji Kultury Śląskiej.
Izby pamięci jako prywatne miejsca pamięci
Już kilka lat po ucieczce i wypędzeniu wielu zaangażowanych Ślązaków zaczęło na terenie Niemiec Zachodnich zbierać pamiątki kultury i życia codziennego,
eksponaty związane z ważnymi osobami oraz historią gospodarczą, społeczną
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i religijną stron ojczystych. Zbiory, które od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku
powstawały w formie izb pamięci, prowadzonych w różnych miejscach po części
przez osoby prywatne, a po części wspierane przez gminy patronackie, składały
się z pamiątek pochodzących z wielu różnych źródeł. Zbiory pamiątek, które przetrwały ucieczkę i wypędzenie uzupełniane były w ramach mniejszych i większych
darowizn oraz dzięki pomysłowości osób opiekujących się zbiorami. Pamiątki te
posiadają ogromną wartość kulturalną i historyczną, a ich znaczenie w kontekście
dziejów współczesnych jest o wiele większe niż tylko wartość sentymentalna, jaką
stanowią dla zainteresowanych.
Problemy:
– starzenie się osób opiekujących się zbiorami
– brak wsparcia ze strony zachodnioniemieckich samorządów
– w wielu przypadkach przestarzały sposób prezentacji
Przykłady pozytywne:
Zbiór archiwaliów zabrzańskich (Hindenburger Archivsammlung):
– nowoczesny sposób prezentacji
– współpraca z położonym obecnie w Polsce Zabrzem (Hindenburg OS)
– wsparcie ze strony miasta Essen
Wsparcie przez stowarzyszenie „Haus Schlesien”:
Celem projektu jest, obok działalności muzealnej i archiwistycznej, przejęcie roli
pośrednika pomiędzy osobami opiekującymi się izbami pamięci oraz właściwymi
przedstawicielami niemieckich gmin, w których izby te są zlokalizowane oraz poprawa sposobu postrzegania zbiorów przez opinię publiczną, jak i podtrzymywanie
kontaktów z przedstawicielami przede wszystkim średniego i młodego pokolenia,
co pozwoli na utrzymanie i dalszą działalność izb pamięci w przyszłości.
Cel średnioterminowy obejmuje popularyzację izb pamięci oraz pozyskanie
w ten sposób nowych osób, które w ramach działalności społecznej pomogą
kontynuować działalność izb. Współpraca ze szkołami powinna przede wszystkim
stanowić szansę wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń między pokoleniami, np. w formie spotkań ze świadkami wydarzeń. W przypadkach, kiedy pomimo
podjętych wysiłków nie uda się zagwarantować kontynuacji działalności danej izby
pamięci, Centrum Haus Schlesien gotowe jest przejąć zbiory. Nadrzędnym celem
jest uchronienie Ślązaków przed utratą choćby jednego eksponatu stanowiącego
dziedzictwo kulturowe wypędzonych.
Indywidualny „bagaż stron rodzinnych” Górnoślązaków (Oberschlesier)
w Niemczech Zachodnich
„Bagaż stron rodzinnych” istnieje niezależnie od instytucji prywatnych czy
państwowych i przeżywany jest w sposób indywidualny, raz bardziej, raz mniej
intensywnie, świadomie i nieświadomie.
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W odniesieniu do uchodźców, wypędzonych i wysiedlonych w pierwszych
latach po 1945 roku można ogólnie stwierdzić, że niemiecka kultura Górnego Śląska (Oberschlesien) pozostała, po części nieświadomie, żywa w tradycji rodzinnej.
Niektóre zwyczaje i tradycje są nadal pielęgnowane w nowym otoczeniu: np. kolacja
w wieczór wigilijny, na którą podawano karpia, kiszoną kapustę, makówki i wiele
innych potraw. Nie zastanawiano się wiele nad tym, co w tym szczególnym dniu ma
znaleźć się na stole, i to w regionie, gdzie czasami podaje się sałatkę ziemniaczaną
z parówką, jak to jest w zwyczaju np. w Nadrenii. W wielu przypadkach zwyczaje
rodziców przejmowały również ich dzieci, bo po prostu nie znały nic innego.
Wiele „duchowych” pamiątek Górnego Śląska (Oberschlesien) pielęgnowanych jest jednakże wspólnie, na przykład w czasie spotkań organizowanych przez
ziomkostwa. W niektórych regionach, np. w Hamburgu organizuje się tradycyjną
„Barbórkę”, choć zwyczaj ten nie był w ogóle znany na wybrzeżu przed rokiem 1945.
Pierwsze „zerwanie” z tradycją pielęgnowania dawnego „duchowego (niemieckiego) bagażu” Górnoślązaków (Oberschlesier) następuje w latach 70. ubiegłego
wieku, kiedy to w statystyce dotyczącej wysiedleńców po raz pierwszy pojawiają
się tzw. małżeństwa mieszane:
–
w roku 1970 ok. 5%
–
w roku 1980 już ok. 20%.
„Zabranie” lub „wejście do rodziny” tzw. nieniemieckich współmałżonków
w Niemczech Zachodnich doprowadziło do przeniesienia innych doświadczeń,
doświadczeń życiowych i norm obyczajowych. W niektórych „górnośląskich” rodzinach w Wigilię nie zawsze podaje się więc tylko tradycyjnego karpia. Taka
sytuacja pojawia się również na współczesnym Górnym Śląsku (Oberschlesien).
Kolejnym przełomem były lata 1985-1990/1991:
Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej złagodził warunki uzyskiwania paszportów, co umożliwiło ucieczkę ludziom, którzy za wszelką cenę chcieli wyjechać
do dawnej Republiki Federalnej Niemiec i uzyskać status wysiedlonego. W grupie
tej znalazły się osoby uważające się za Niemców, ale również i tacy – nie chcę
tutaj nikogo urazić – dla których „niemiecki dziadek” stanowił jedynie pretekst do
wyjazdu. Obowiązujące wówczas w Republice Federalnej Niemiec prawo, opierające
się na Federalnej Ustawie o Wypędzonych i Uchodźcach (BVFG) i poza kilkoma
zmianami sięgające korzeniami jeszcze lat 50. ubiegłego wieku, stwarzało tego
rodzaju możliwości.
Trudno powiedzieć, co osoby te przywiozły ze sobą z Górnego Śląska (Ober
schlesien), dawnych stron ojczystych, do obecnego miejsca zamieszkania na
zachodzie Niemiec.
Zapewne coś związanego z własną rodziną, lecz które cechy silniej wpłynęły
na ich charakter???
Czy cechy związane z niemieckim Górnym Śląskiem (Oberschlesien) przed
rokiem 1945, czy elementy polskiej rzeczywistości po roku 1945, czy zależy to
od otoczenia, w którym dorastali (szkoła, kościół, przyjaciele, znajomi itp.)???
Może wpływ wywarł na nich również ich polski współmałżonek???
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Nie można tego jednoznacznie rozstrzygnąć.
Kilka z tych osób spotkać można również w ziomkostwach.
Inni czują się lepiej w „kręgach polskojęzycznych”, niekoniecznie w oficjalnych
organizacjach polonijnych, lecz np. na różnego rodzaju „Śląskich Biesiadach” czy
w Internecie, np. w internetowych audycjach radiowych, gdzie chętnie używa się
języka potocznego, czyli „mowy śląskiej” (Wasserpolnisch). W ostatnich latach
powstała niewielka „subkultura górnośląska”, skupiająca głównie młodych ludzi.
W czasie tradycyjnych spotkań górnośląskich i innych imprez coraz częściej
dochodzi do „napięć na tle językowym”.
„Starzy” – nie używam tego pojęcia w znaczeniu pejoratywnym – nie zawsze
rozumieją młodych, kiedy ci rozmawiają ze sobą nie po niemiecku, lecz po polsku,
lub mówią „po ślonsku”.
Jedni przypominają, że jest to zjazd wypędzonych Górnoślązaków i mówi się
tutaj tylko po niemiecku, a drudzy odpowiadają; „jo godom po naszymu”.
Kto ma rację???
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, choć mam na ten temat
własne, prywatne zdanie.
W przedstawionym Państwu krótkim referacie, którego wątki można by w każdym przypadku rozwinąć bardziej szczegółowo, próbowałem przedstawić powody,
dla których nie można udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie o „duchowy bagaż
dawnej małej ojczyzny” przywieziony do zachodnich Niemiec – świadomie pomijam
tutaj nowe kraje związkowe.
Proszę sobie wyobrazić, że około 1.000.000 osób z terenu Górnego Śląska
(Oberschlesien) znalazło w okresie prawie 70 lat nową ojczyznę w zachodniej
części Niemiec. Mamy więc do czynienia przynajmniej z 1.000.000 odrębnych
losów ludzkich.
Dziękuję Państwu za uwagę.
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Martin Cichon

kierownik specjalności język niemiecki w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Opolu oraz nauczyciel języka niemieckiego i geografii
w różnych placówkach szkolnych na terenie Śląska Opolskiego

Dziedzictwo kulturowe Śląska w ramach
zajęć szkolnych i w kształceniu
nauczycieli języka niemieckiego

Z

pełnym przekonaniem można postawić tezę, że w okresie minionych 10
lat kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Opolu powstało wiele długofalowych i trwałych projektów
wspierających rozwój śląskiej świadomości regionalnej wśród przyszłych nauczycieli. Warunkiem zaistnienia tych projektów była i jest oczywiście grupa nauczycieli wywodzących się z nowego pokolenia multiplikatorów działających w sferze
edukacji, którzy przeczą twierdzeniom o „konserwatyzmie” polskich nauczycieli,
reprezentują przekonanie, że na lekcjach należy poruszać zagadnienia regionalne,
posiadają wystarczające umiejętności pozwalające przekazywać uczniom bez wypaczeń wiedzę na temat dość skomplikowanej historii Śląska, odważnie wkraczają
na ten pełen pułapek teren i z pełnym przekonaniem reagują na ewentualne głosy
krytyki ze strony kolegów i koleżanek. Często bowiem zdarza się, że osoby, które
odważyły się wprowadzić do programu kształcenia nauczycieli elementy śląskiego
dziedzictwa kulturowego spotykają się z pytaniem o zasadność takiego działania.
Przyszli nauczyciele języka niemieckiego powinni przecież przede wszystkim uczyć
się języka, który będzie w przyszłości ich przedmiotem nauczania, a więc dlaczego w programie kształcenia znalazły się zajęcia na temat śląskiego dziedzictwa
kulturowego?!
Osoby sceptyczne wobec tego podejścia prawdopodobnie nigdy jeszcze nie
prowadziły zajęć w szkole w okolicach Opola, do której uczęszczają uczniowie
o niemieckich korzeniach i zaliczają się raczej do tej grupy obywateli, którzy przed108

kładają silne państwo narodowościowe nad organizm państwowy charakteryzujący
się dużym zróżnicowaniem regionalnym. W dyskusjach prowadzonych wokół tych
zagadnień pojawia się częstokroć obawa, że włączenie w tematykę zajęć regionalnej
historii Śląska mogłoby prowadzić do promowania historii Niemiec, zaniedbując
przy tym historię Polski. Obawy te są całkowicie nieuzasadnione, czego dowodzi
w ostatnich latach działalność sekcji niemieckiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu. Przedmiot „Kultura śląska”, nauczany w wymiarze 2 godzin
tygodniowo w semestrze (60 godzin) w pierwszym roku kształcenia, jest od ponad
10 lat stałym elementem programu kształcenia nauczycieli w NKJO. Wprowadzenie
tego przedmiotu do kanonu zajęć obowiązkowych jest zasługą byłego dyrektora
kolegium pana Krzysztofa Brzozowskiego oraz pani dr Margarethe Wysdak, która prowadzi nauczanie „kultury śląskiej” nieprzerwanie od chwili wprowadzenia
tego przedmiotu do programu kształcenia NKJO. Wyniki pracy dydaktycznej pani
Wysdak oraz słuchaczy kolegium prezentowano w ubiegłych latach częstokroć
opinii publicznej. Wystawy na temat śląskiej architektury przemysłowej, historii
śląskich rodów szlacheckich, kolejnictwa na Śląsku, rozwoju śląskiego szkolnictwa czy projekt pt. „Śląscy Żydzi” oraz prezentowana w bieżącym roku wystawa
„Śląska kraina mostów dorzecza Odry” są przykładami udanego włączenia tematyki regionalnej w program kształcenia merytorycznego młodych nauczycieli oraz
wyczulenia ich na problematykę regionu, w którym przyjdzie im w przyszłości żyć
i pracować. Odzew, z jakim działalność ta spotkała się również po części i poza
regionem oraz w mediach regionalnych można uznać za dowód uznania dla wykonanej pracy merytorycznej i metodycznej oraz przede wszystkim dla działań na
rzecz integracji międzyprzedmiotowej.
Kolejnymi trwałymi elementami kształcenia nauczycieli w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu są organizowane już od dłuższego czasu wyjazdy
studyjne do Haus Schlesien w Königswinter, których organizatorem i opiekunem
jest również pani dr Wysdak oraz wzajemne wizyty słuchaczy Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Opolu i uczestników seminarium studyjnego przygotowującego przyszłych nauczycieli niemieckich gimnazjów i szkół ponadpodstawowych w Bielefeld, które prowadzę osobiście. Program wzajemnych wizyt w Opolu
i Bielefeld obejmuje, obok zaznajomienia się z polskim i niemieckim systemem
oświaty, również poznanie regionów Wschodniej Westfalii/Lippe i wszystkich podregionów Śląska. Włączenie słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Opolu w organizację i przeprowadzenie corocznej wizyty niemieckich referendarzy pozwoliło na odwiedzenie Wrocławia (Breslau), Krzyżowej (Kreisau), Świdnicy
(Schweidnitz), Opola (Oppeln), Auschwitz/Birkenau, Częstochowy (Tschenstochau)
oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i umożliwiło obydwu grupom uczestników poznanie elementów historii, systemów politycznych oraz kultury regionu.
Wynikiem 10-letniej współpracy obydwu instytucji był realizowany w okresie
od października 2007 r. do października 2009 r. ze środków UE międzynarodowy
projekt programu Comenius pt. „Teachers in Practice and Process”, który dotyczył
między innymi specjalnego wsparcia dla heterogenicznych grup uczniów w nauczaniu
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języka niemieckiego jako języka mniejszości. Celem projektu była analiza potrzeb
uczniów gimnazjów pochodzących z kręgu mniejszości w procesie nauczania oraz
wynikająca z tego konieczność odpowiedniego planowania i realizowania procesów
edukacyjnych w tego typu grupach. W ramach badań prowadzonych na zajęciach
lekcyjnych włączono w planowanie i organizację nauczania również aspekty edukacji
regionalnej. W projekcie opracowano np. materiały dydaktyczne rajdu po Opolu
(Oppeln), których celem jest powiązanie różnych kompetencji komunikacyjnych
będących elementem nauczania języka obcego z elementami historii i teraźniejszości
Opola (Oppeln), co pozwoli przybliżyć uczniom miejsce, w którym się uczą, przy
pomocy języka niemieckiego.
Praca pedagogiczna i dydaktyczna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
w Opolu oraz w działającym przy kolegium liceum dwujęzycznym związana jest
również już od dłuższego czasu z realizacją projektów międzyszkolnych. Chciałbym
w tym miejscu odnieść się jedynie do dwóch koncepcji zrealizowanych w niedalekiej
przeszłości. W roku 2009 na terenie Regionalnego Centrum Kształcenia Języków
Obcych (RCKJO) w Opolu, miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Rodzeństwo Scholl
i organizacja antyfaszystowskiego ruchu oporu Biała Róża”. Przed otwarciem wystawy słuchacze i uczniowie RCKJO oraz zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać
polskich i niemieckich referatów wprowadzających do wystawy, których celem było
przybliżenie mało znanej w Polsce tematyki związanej z antyhitlerowskim ruchem
oporu w Niemczech. Nie zabrakło przy tej okazji oczywiście również odniesienia
do działającego na terenie Śląska „Kręgu z Krzyżowej”.
Wydarzenie to zostało wykorzystane nie tylko przez wykładowców Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, ale przede wszystkim przez nauczycieli historii
liceum dwujęzycznego do podjęcia tej tematyki w czasie prowadzonych przez
nich zajęć oraz uwrażliwienia uczniów na poruszane w ramach wystawy kwestie.
Kolejnym projektem, który od kilku lat wpisał się na stałe do tradycji kolegium,
są coroczne wykłady w ramach „Zajęć otwartych”, prowadzone przez nauczycieli
obcokrajowców (natywnych użytkowników języka) zatrudnionych w RCKJO, a skierowane do uczniów różnych grup wiekowych i typów szkół, które stanowią ciekawą
alternatywę dla normalnych zajęć lekcyjnych. Jednym z zajęć otwartych cieszących
się największym powodzeniem są zajęcia na temat stosunków polsko-niemieckich,
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki śląskiej. Głównym tematem wspomnianej
oferty edukacyjnej są z reguły pozytywne wydarzenia i doświadczenia z 1000-letniej
historii kontaktów pomiędzy naszymi narodami, które zbyt często są przysłaniane
straszliwymi wydarzeniami i doświadczeniami XX wieku.
Przedstawione przykłady z codziennej działalności pedagogicznej Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu dowodzą, że możliwe jest
znalezienie poza wytycznymi programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
miejsca i czasu na wykształcenie w świadomości uczniów i przyszłych nauczycieli
pozytywnego nastawienia do kwestii regionalnych. Przytoczone powyżej stwierdzenia nie powinny jednakże prowadzić do wniosku, że nie ma na tym polu już
wiele do zrobienia. W wielu jeszcze szkołach na terenie Śląska Opolskiego edukacja
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regionalna traktowana jest raczej po macoszemu. Powody takiego stanu rzeczy są
bardzo różnorodne. Obok wspomnianego już braku odwagi wśród wielu nauczycieli lub też pojawiającego się jeszcze w środowisku nauczycielskim negatywnego
stosunku do kultury śląskiej, a w szczególności do języka śląskiego, należy zwrócić
uwagę na fakt prawie całkowitego braku odpowiednich materiałów dydaktycznych
przeznaczonych dla różnych typów szkół. Kwestią otwartą pozostaje więc, czy planowane rozwiązanie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz niepewna
przyszłość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w regionie pozwolą
na zachowanie dotychczasowego dorobku i kontynuację pracy.
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Śląskie dziedzictwo kulturowe
w szkole i na uniwersytecie.
Czym interesuje się dziś młodzież?
Czego należy uczyć?

W

ażnym obszarem wykorzystania dziedzictwa kulturowego jest kontekst
edukacyjny, zwłaszcza w odniesieniu do procesów związanych z interpretacją i odkrywaniem śladów przeszłości. Stwierdzić należy, że szkoła i edukacja, plany
nauczania i podręczniki szkolne stanowią chyba najbardziej wyczulony sejsmograf
ukazujący wartość przypisywaną kwestiom historycznym i dominującym wyobrażeniom o przeszłości. „To co jest w nich podejmowane i w jaki sposób, pokazuje,
jak dany temat jest przez ogół społeczeństwa i kręgi polityczne wartościowany
i oceniany” (zob. GAUGER 2008: 17). Pierwszoplanową rolę odgrywa tutaj z reguły
próba zrekonstruowania pierwotnego wydarzenia: Jak to wówczas było, jak coś
wcześniej wyglądało? Celem naszej dyskusji nie jest jednakże taka rekonstrukcja
wydarzeń, jak i definiowanie i opisywanie śladów przeszłości tylko w kontekście
nauk ścisłych i kulturoznawczych. O wiele ważniejsze w kontekście naszej dyskusji
jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w inny sposób, do osiągnięcia nowych
celów: W jaki sposób możemy włączyć perspektywę pedagogiczną w podejściu do
dziedzictwa kulturowego? Możemy na przykład wykorzystać dziedzictwo kulturowe
jako instrument wychowawczy uświadamiający młodzieży, że nasze życie stanowi
jedynie niewielki element ustawicznego procesu poszukiwania rozwiązań i rozwoju.
Możemy nauczyć młodych ludzi, że istnieje kilka rozwiązań każdego problemu i pokazać im w jaki sposób z niepowiązanych ze sobą informacji jednostkowych można
stworzyć własne wyobrażenie świata. Nadrzędnym celem tego podejścia jest wykształcenie u uczniów zdolności głębokiej indywidualnej i istotnej interpretacji świata.
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Procesy interpretacji i nadawania znaczenia są jednakże blisko związane z konstruowaniem historii. Dziedzictwo kulturowe oferuje w tej mierze niemal niewyczerpane źródło informacji, pozwalające pokazać młodym ludziom rozwiązania, decyzje
i interpretacje innych, jak i stwarzające okazję do skonstruowania z nich nowych,
własnych historii. W tym względzie możemy wykorzystać skarbnicę zawierającą
ślady przeszłości również jako potencjalne źródło znaczeń.
Do roku 1989 edukacja szkolna i uniwersytecka w Polsce znajdowała się pod
silnym wpływem ideologii. Szczególnie na terenie Górnego Śląska nie było możliwe,
aby odpowiednie podejście do przekazywanych w tradycji rodzinnej doświadczeń
nie tylko ludności autochtonicznej, lecz również przesiedlonej lub przybyłej po
1945 roku na te tereny ludności napływowej oraz przeżyte w inny sposób i tym
samym inaczej postrzegane wydarzenia historyczne stały się przedmiotem przemyśleń dydaktycznych czy też tym bardziej częścią praktycznej edukacji szkolnej.
Można założyć raczej zgoła inną praktykę: jeszcze w połowie lat 80. ubiegłego
wieku nasza nauczycielka historii pytała nas, czy wiemy, co nasi dziadkowie robili
podczas wojny. Na zadanie domowe mieliśmy przygotować wypracowanie na ten
temat. Wielu z nas zadało to pytanie w domu. Większość nie usłyszała odpowiedzi i została ukarana przez nauczycielkę za nieodrobioną pracę domową. Bardzo
rzadko, nawet po roku 1989, przedmiotem głębszej refleksji czy też dyskusji są
w polskiej edukacji szkolnej takie doświadczenia, jak tzw. służba w Wehrmachcie,
które były udziałem prawie każdej górnośląskiej rodziny. A przecież do zakończenia
wojny 180.000−220.000 Górnoślązaków zostało wcielonych do armii hitlerowskiej.
40.000 z nich zginęło, a drugie tyle zostało ciężko rannych. Doświadczenia te stały
się niedawno przedmiotem wstępnych badań naukowych (KACZMAREK 2010: 1824), są jednak nadal postrzegane jako temat tabu, pomijając dyskusje medialne
o podłożu politycznym. Tego typu doświadczenia historyczne są w wieloetnicznych
i wielokulturowych regionach Polski elementem tradycji rodzinnej. W ten sposób
powstają wyobrażenia historii mocno różniące się od siebie. Na Górnym Śląsku
związane są one w szczególności z plebiscytem górnośląskim, przypominającymi
wojnę domową powstaniami, jakie przetoczyły się przez region w latach 1919−1921,
okresem lat 1922−1939 z prowadzonymi w tym czasie w przypadłej Polsce części
Śląska działaniami repolonizacyjnymi, odczuwanymi jako bardzo dotkliwe przez
wielojęzyczną ludność miejscową bez jednoznacznego poczucia przynależności
narodowościowej, która pozostała po 1945 roku w przyznanym Polsce regionie
lub też jako wykwalifikowana przemysłowa siła robocza nie otrzymała pozwolenia
na opuszczenie Śląska.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku nieco się w tym względzie zmieniło. Pojęcie „regionu” zaczęło cieszyć się w Europie Wschodniej większym zainteresowaniem,
głównie w kontekście przełomu politycznego 1989 roku. Proces demokratyzacji
i decentralizacji szedł częstokroć w parze z ponownym odkrywaniem wieloetniczności i różnorodności kulturowej (TRABA 2003). Również w Polsce rozpoczął się
powolny proces rozliczania się z przeszłością, ponownego odkrywania różnych
pamięci historycznych oraz przeformułowania istniejących wyobrażeń o przeszłości.
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Na skutek tego procesu w głównym kręgu zainteresowania badawczego zaczęły
pojawiać się coraz silniej poszczególne regiony Polski wraz z panującym w nich
rozproszeniem cech historycznych i kulturowych, a nauka skupiła swoją uwagę
na nowych aspektach, odnoszących się głównie do tożsamości. Obok tradycyjnej
historii politycznej coraz częściej zaczęły pojawiać się opracowania odnoszące się
do historii społecznej i kulturowej, uwypuklające granice kulturowo-etniczne. Powoli
zaczęto podejmować zaniedbywane dotąd mocno tematy historii regionalnej (zob.
LINEK 2000; MAZUR 2000). Jednakże wiele z tych kwestii opracowanych zostało
jedynie pobieżnie i nie weszło jeszcze do programów szkolnych.
Polska znajduje się bez wątpienia w fazie przełomowej również w sferze polityki
edukacyjnej. Przełom ten został zainicjowany i wywołany przez społeczno-polityczne
grupy interesów, wymogi związane z integracją europejską, nowe podejścia w poszczególnych dyscyplinach oraz rozwój koncepcji dydaktycznych. Na znaczeniu
zyskują obecnie rozważania na temat transnarodowego ukierunkowania polityki
edukacyjnej, tworzenia podręczników i prowadzenia zajęć szkolnych. W związku
z tym nurtem pojawiają się, szczególnie w ostatnich latach, coraz silniejsze żądania
pojawienia się w szkole historii regionalnej. W jednym przypadku powstała nawet
propozycja uczynienia historii regionalnej punktem wyjścia w nauczaniu historii
w ogóle (głównie w regionach wieloetnicznych), gdyż w ten sposób uda się zapewnić bardziej długofalowy efekt nauczania tego przedmiotu (STĘPNIK 2007: 43
i nast.). Jednakże polskie badania podręcznikowe, jak i praktyka wykorzystania podręczników mają − ogólnie rzecz ujmując − sporo trudności w podejściu do kwestii
regionalnej (zob. DYBA 2002). Zmian w tej kwestii nie przyniósł nawet rok 1989.
Dyskusja na temat regionalności i regionalizacji w kręgach naukowych i gronie osób
zaangażowanych w politykę edukacyjną toczy się bez widocznego celu i opiera się
na raczej incydentalnych pracach (zob. LEWOWICKI 1998: 2000). Jedna ze zdecydowanie najważniejszych prac w dziedzinie badań i dydaktyki przedmiotu, która
dotąd wiązała historię regionalną z nowymi koncepcjami nauczania historii, ukazała
się już ponad dziesięć lat temu (zob. SUCHOŃSKI 1999). W ramach wspomnianej
pracy zbiorowej po raz pierwszy rozważane i omawiane są w porównaniu z innymi
krajami europejskimi np. centralne kwestie związane z opracowaniem w przyszłości
podręcznika szkolnego wiedzy regionalnej o Górnym Śląsku (Oberschlesien), stanowiące impuls do nowego ukierunkowania nauczania historii w szkole w regionach
wieloetnicznych. W omawianej pracy pojawia się bardzo wyraźny sygnał tego, co
już w niedługim czasie będzie odgrywać coraz większą rolę w ogólnoeuropejskim
dyskursie historyków i dydaktyków historii, a mianowicie przekonanie, że odniesienie
do wielokulturowych regionów może umożliwić wieloperspektywiczne podejście do
procesów kształtowania tożsamości i powiązać je z perspektywą europejską, tak że
będzie możliwe konkretne ujęcie powiązania i wzajemnego oddziaływania procesów
regionalnych, narodowych i europejskich (BORRIES 2004: 311; CHWIN 2001: 183185). Pojawiają się w ten sposób prawie nieocenione szanse zmniejszenia wpływu
obrazów wroga istniejących w nauczaniu historii w Polsce (CENTKOWSKI 1992:
105-109) oraz wysondowania odpowiedniego podejścia dydaktycznego. Szansa
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ta dotyczy również podejmowania na lekcji trudnych tematów historycznych bezpośrednio dotykających uczących się, bez ich stygmatyzowania. Ponadto właśnie
w ramach historii regionalnej istnieje możliwość dość dobrego ujęcia aktualnych
problemów związanych z modernizacją, szybkim przemieszaniem się różnych
grup ludności czy zmianami mentalnościowymi, gdyż w tej sferze można wyjść
poza płaszczyznę narodową i przedstawić na lekcji właściwy, a mianowicie ponadpaństwowy wymiar tego typu zmian i przekazywać wiedzę na temat globalnych
rozmiarów aktualnych zjawisk społecznych i kulturowych (BORRIES 1990: 164).
Jednakże do dziś nie powstał (jeszcze) żaden tego typu podręcznik szkolny
dotyczący Górnego Śląska (Oberschlesien). Nie istnieją również ogólnopolskie
podręczniki, które ukazywałyby ten region w sposób odpowiedni do jego oddziaływania historycznego. Dostępna obecnie analiza jakościowa prawie 80 polskich
podręczników szkolnych, wydanych w okresie 1989−2010, pokazuje, że narracje
dotyczące Górnego Śląska (Oberschlesien) nie stanowią nawet 1% całości analizowanego materiału. Podręczniki stanowią prace zajmujące się ogólną historią
Polski i to głównie z perspektywy centralistycznego spojrzenia na przedstawianie
historii. Na tym przykładzie można stwierdzić, jak ogromne wyzwania stawiają
narracji podręcznikowej regiony przygraniczne. Niejeden z polskich badaczy podręczników musiał w związku z tym stwierdzić, że daleko jeszcze do oczekiwanego
nowego ujęcia kwestii podręczników szkolnych w Polsce, choćby poprzez pryzmat
większego skupienia się na wielowarstwowości doświadczeń regionalnych, różnych
kultur pamięci czy tradycji (NIKITOWICZ 2001; RUSACZYK 2005: 4-8). Nową edukację między- i wielokulturową postulują do dziś w większym stopniu organizacje
i inicjatywy społeczne, a realizują ją niepubliczne instytucje edukacyjne (np. Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej). Trend ten napotyka w regionach ze znacznym
udziałem mniejszości na ogromny odzew. Organizacje społeczne przyczyniają się
do wzmocnienia impulsów na rzecz organizowania edukacji pozaszkolnej, zorientowanej na zainteresowanie regionalnym dziedzictwem kulturowym. Tego rodzaju
impulsy mogłyby wypływać od instytutu naukowego, którego założenie przy udziale
Mniejszości Niemieckiej w Polsce jest obecnie dyskutowane.
Najsilniejsze impulsy wychodzą w tej kwestii z Górnego Śląska (Oberschlesien).
Istniejący w tym regionie trend wynika nie tylko z działalności polityczno-oświatowej i pragnień mniejszości niemieckiej, lecz znajduje również oddźwięk w szerokich
kręgach społeczeństwa. Zjawisko to można również odnieść do wydarzeń, jakie
miały miejsce po wyborach samorządowych na Górnym Śląsku (Oberschlesien)
w listopadzie 2010 roku. Nowy Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył niedawno
jako priorytetowy cel polityki oświatowej wydanie nowej pozycji podręcznikowej do
nauki historii regionalnej Górnego Śląska (Oberschlesien), wywołując tym samym
ponownie debatę na temat nauczania historii w regionach wieloetnicznych. Należy
zauważyć, że wydarzenia te spotkały się w wielu miejscach w Polsce z niewielkim
zrozumieniem, wywołały obawy i uprzedzenia, w tym niestety również i takie, które
wydawały się już dawno przezwyciężone, stając się ponownie przedmiotem debaty.
Jest kilka powodów takiego stanu rzeczy.
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Jeżeli zajęcia szkolne nie tematyzują przekazywanych w rodzinie i zarazem
codziennych doświadczeń wielokulturowych uczniów, to nie postrzega się szansy, że różnorodność regionalna może stać się podstawą do wyrobienia trwałych
kompetencji międzykulturowych w ramach rzeczywistości globalnej. Nauczanie
historii, które koncentruje się na tożsamości państwowo-narodowej, musi wydawać się w regionie wieloetnicznym skrajnie fragmentaryczne lub problematyczne
(RUCHNIEWICZ 2004). Dyskusja na temat „międzykulturowej strategii edukacji”
pozostawiła do tej pory jedynie niewielki ślad w polityce oświatowej Polski. Byłoby
to marnotrawienie środków. Z drugiej strony postulaty i dążenie do silniejszego
akcentowania historii regionalnej oraz przezwyciężenia jednostronnych wyobrażeń
(u)kształtowanych przez koncepcje narodowo-państwowe można by w bardzo
produktywny sposób połączyć z ogólnymi wyzwaniami europejskości i heterogeniczności, jakie stoją przed polskim systemem oświaty. Można więc stwierdzić,
że istnieje w Polsce więcej niż tylko konieczność dyskusji w gronie dydaktyków
przedmiotu na temat warunków ramowych, koncepcji i perspektyw międzykulturowej nauki historii w szkołach oraz w instytucjach szkolnictwa wyższego (zob.
też NASALSKA 1997).
Wieloperspektywiczne nauczanie historii umożliwia uczniom samodzielne zajęcie się przeszłością. Jest ono również warunkiem tego, aby byli w stanie sami
pomyśleć o historii, uzmysłowić sobie doświadczenia przeszłych i obecnych pokoleń oraz odkryć perspektywy dotyczące ich własnej przyszłości. Różnorodność
kulturowa, napięcie istniejące pomiędzy izolacją i integracją, pomiędzy tym, co
„własne” i tym, co „obce” pojawia się wyraźnie w różnych okresach historycznych.
W ten sposób tworzone są porównania pomiędzy wydarzeniami historycznymi
i odnoszącymi się do teraźniejszości zjawiskami, w szczególności w regionach
wieloetnicznych, przedstawiane i omawiane kwestie dotyczące modeli wzajemnego
postrzegania się i współpracy „mniejszości” i „większości” (ALAVI 1999). Przede
wszystkim w regionach wieloetnicznych zróżnicowana świadomość historyczna
nie jest obciążeniem, lecz raczej głównym warunkiem owocnej wymiany poglądów ponad różnicami wynikającymi z doświadczeń (rodzinnych) historycznych.
Wymiana ta jest wartością samą w sobie i stanowi również bardzo istotny wkład
w demokratyzację kultury politycznej ukierunkowanej na zaangażowanie w ramach
społeczeństwa obywatelskiego.
Jednym z najważniejszych celów nauczania historii w regionach wieloetnicznych
jest więc wspieranie wieloperspektywicznych tożsamości i osobowości zdolnych
do krytycznego spojrzenia na siebie i innych oraz przyjęcia tym samym do wiadomości, że istnieje odmienna świadomość historyczna, którą należy się zająć lub
nawet zaakceptować jako odrębną wartość. W ten sposób powstanie możliwość nie
tylko zmiany, lecz − co więcej − poszerzenia spojrzenia (BERGMANN 2004), które
wydaje się warunkiem skutecznego włączenia się w coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość społeczną. Oznacza to konkretnie, że zajęcia lekcyjne powinny
uwrażliwiać na odmienność, wyjaśniać ją i pozwalać na dyskusję. W tym względzie
„różnorodność kulturowa” może stać się interesującym priorytetem nauczania hi116

storii w szkole, naświetlającym i odzwierciedlającym różne konteksty, odniesienia
i skutki współistnienia i wspólnego życia w jednym regionie, które w dobie obecnych
trendów migracji (zarobkowej) w Europie zyskuje ogromną aktualność. Temat ten
aktualny jest szczególnie na Górnym Śląsku (Oberschlesien) ze względu na swoją
ogromną wagę społeczną. W tym specyficznym regionie charakteryzującym się
dużą wieloetnicznością, który przez lata korzystał z wyjazdów zarobkowych swoich
mieszkańców, od dawna pojawiają się głosy mówiące o zastraszających długofalowych skutkach demograficznych stałej migracji zarobkowej, włączając w to rozwody, rozbicie rodzin i problemy wychowawcze dzieci. Problem ten najsilniej dotyka
młodych ludzi, którzy muszą dorastać często bez obydwu rodziców, wychowywani
z reguły przez dziadków. To między innymi wpływa na rodzaj przekazywanej czy
prezentowanej jako alternatywa tradycji rodzinnej.
Centralnym zagadnieniem wśród celów nauczania historii w regionach wieloetnicznych mogłyby być np. rozważania dotyczące odniesienia historii do praktyki
własnego dnia codziennego, tj. prowadzenie dyskusji nie tylko na temat tego, jak
w optymalny sposób ułatwić wykorzystanie i zapamiętanie wiedzy historycznej.
Ważne jest tutaj raczej, aby lekcja tworzyła społeczną wartość dodaną. Ta wartość dodana powinna oczywiście stać się przedmiotem dyskusji publicznej prowadzonej na szerokim forum społeczeństwa obywatelskiego. W osiągnięciu celu
debaty pomocne byłoby zapewne uwzględnienie w ramach dyskusji na temat tak
pojętego praktycznego transferu wiedzy wsparcia takich podstawowych wartości,
jak świadomość zróżnicowania podejść pod względem specyfiki kulturowej, dialog,
tolerancja, dążenie do osiągnięcia konsensusu i przyznawanie się do własnych
przekonań, przy jednoczesnym zachowaniu zainteresowania różnorodnością. Tylko
w ten sposób wiedza, przekonania i umiejętności zdobyte w określonym kontekście
mogą zostać przyjęte przez młodych ludzi i wykorzystywane w innych sytuacjach,
w szkole i poza szkołą. Związane z tym jest bez wątpienia kształtowanie otwartej
tożsamości regionalnej, która pozwoli na przyjęcie postawy zaangażowania obywatelskiego i pomoże wyrobić chęć przejęcia choć w części odpowiedzialności za
region, z którym dany uczeń się identyfikuje.
Skuteczne nauczanie historii w regionach wieloetnicznych wymaga krytycznej
dyskusji na temat różnych koncepcji (zob. ERNST-MILERSKA 2001). Wszystkie
koncepcje powinny jednakże wyznawać określone wartości podstawowe oparte
na tradycji demokratycznej kultury dialogu, bez określonego z góry wyniku. Powinny one również służyć kształtowaniu dojrzałości obywatelskiej i nie podlegać
wpływom narodowocentrycznych interesów. Wydaje się więc, że cel, do którego
należy dążyć w ramach tak skonstruowanych modeli nauczania historii, powinien
wspomagać kształtowanie wielowarstwowych i zdolnych do autorefleksji tożsamości wynikających z różnych doświadczeń historycznych, które w dobie globalizacji
pomogą uczącym się nie tylko znaleźć się w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym, lecz także brać aktywny udział w kształtowaniu tego społeczeństwa,
będąc świadomym zarówno niebezpieczeństw, jak i szans, jakie niesie ze sobą
każdy rodzaj różnorodności kulturowej (zob. JAROSZYŃSKI 1999). Impulsem
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do stworzenia tego rodzaju koncepcji mogą być panujące na Górnym Śląsku
(Oberschlesien) społeczne warunki ramowe. Koncepcje te mogą zarazem istotnie
posunąć do przodu prowadzoną w Polsce dyskusję na temat dydaktyki nauczania
historii. Powstanie podręcznika do historii regionalnej mogłoby dodatkowo ułatwić
ten proces. W tej kwestii przed naukowcami, ale również osobami kształtującymi
politykę edukacyjną, autorami podręczników i dydaktykami stoi jednak dopiero
wyzwanie związane ze stworzeniem pewnej podstawy naukowej pozwalającej na
realizację tego celu w praktyce. Musieliby oni najpierw zacząć w ogólnych zarysach
postrzegać wieloetniczność jako istotne zadanie pedagogiki i odkryć jego znaczenie dla siebie samych, a potem dla swoich uczniów. Ideą projektu badawczego
„Górny Śląsk i jego dziedzictwo kulturowe – wyniki badań nad polityką pamięci,
impulsy w sferze polityki oświatowej i innowacje dydaktyczne” („Oberschlesien und
sein kulturelles Erbe – Erinnerungspolitische Befunde, bildungspolitische Impulse
und didaktische Innovationen”) realizowanego w Instytucie im. Georga Eckerta
w Brunszwiku (Braunschweig) jest stworzenie impulsów do tego typu działań. Celem projektu jest zwiększenie rzeczowości w dyskusji na temat polityki oświatowej
w Polsce, stworzenie analizy eksperckiej podręczników szkolnych ostatnich 20 lat,
opracowanie przykładowych modułów dydaktycznych oraz prezentowanie wyników
prowadzonych badań kręgom osób zainteresowanych pedagogiką w obydwu krajach.
Przedstawione tutaj rozważania pozwalają na wniosek, iż podejmowanie w ramach zajęć edukacyjnych zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym powinno zawsze wykraczać poza wygłaszanie pochwał na temat osiągnięć kulturalnych
własnego regionu w minionych wiekach. Podejście do dziedzictwa kulturowego
w szkole musi kształtować u uczniów kompetencje społeczne i polityczne, pozwalające na wyrobienie sobie własnego zdania na temat współczesnego świata.
Musimy uzmysłowić sobie, że życie młodych nie jest współcześnie ograniczone
do regionów czy społeczności lokalnych. Poczucie bycia u siebie w jednym miejscu nie może oznaczać zamykania się na wszelkie oddziaływania zewnętrzne.
W związku z tym ważnym impulsem w ramach podejmowania kwestii dziedzictwa
kulturowego w szkole jest takie przygotowanie zajęć lekcyjnych, aby uczniowie
otworzyli się na to, co dotyczy nas wszystkich, a otwarcie to ma być oparte na
danej tożsamości lokalnej czy regionalnej. Taka forma zajęć nie dotyczy wyłącznie
zabytków architektury i wielkich czynów, lecz również złożonych dziejów społeczeństw, prowadzenia debat publicznych, odpowiedzialności społeczności za swoją
przyszłość oraz rozwiązań stworzonych przez wcześniejsze pokolenia. Forma ta
zajmuje się badaniem, w jaki sposób można stworzyć solidny fundament wspólnej
europejskiej przyszłości.
Podejmowanie kwestii związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach zajęć szkolnych jest czymś więcej niż tylko zbieraniem informacji na temat historii
i miejsc, w których się ona rozgrywała. Ważniejsze jest nakłonienie młodych ludzi
do przyjmowania w sposób kreatywny odpowiedzialności intelektualnej za zabytek,
tradycję, eksponat, jakiś inny przedmiot czy miejsce. Tego typu aktywne podejście
do historii prowadzi od wiedzy do odpowiedzialności, a taka postawa jest koniecz118

na do zachowania dziedzictwa kulturowego w domu i poza nim. Nie wystarczy
patrzenie na zabytkowe budowle czy przedmioty i ich analiza. O wiele ważniejsze
wydaje się uświadomienie uczniom, że powinni odgrywać aktywną rolę i przejmować odpowiedzialność za interpretowanie, wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, i to jako zaangażowani obywatele, a nie bierni widzowie. Uczniowie
powinni wykształcić w sobie własną świadomość kultury i dziedzictwa kulturowego oraz nauczyć się tworzyć i rozwijać tę świadomość we współpracy z innymi.
Przejdźmy teraz do najważniejszej części referatu: Co interesuje dziś młodych
ludzi? Nie ośmielę się przedstawić tutaj gotowej odpowiedzi. Mogę jedynie na
bazie własnych doświadczeń i wymiany zdań wskazać kierunek, w którym mogłaby pójść odpowiedź. Z tego względu mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać
z Państwem na ten temat w ramach dyskusji w czasie naszej konferencji. Jedno
jest bowiem jasne: Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, konieczne są częstsze
spotkania i rozmowy z młodym pokoleniem żyjącym w dobie globalizacji i digitalizacji. Jestem przekonany, że uda nam się zainicjować interesujące dyskusje na
ten temat.
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Gwara śląska – tworzący tożsamość
język regionalny czy język potoczny
do podstawowej komunikacji?
1. Kim są i jaki obszar zamieszkują Górnoślązacy?
Niemiecka rejencja górnośląska i polskie województwo śląskie stanowiły
w latach 1922–1939 r. teren historycznego Górnego Śląska. Na początku lat
trzydziestych XX w. liczyły one razem 2 800 000 mieszkańców1. Według źródeł
naukowych, w latach 1945−2010 ze swojej małej ojczyzny, czyli Górnego Śląska,
wyjechało do Niemiec prawie dwa miliony ludzi. To odpowiadałoby ok. 70% ludności przedwojennego Górnego Śląska z wczesnych lat trzydziestych2. W granicach
historycznego Górnego Śląska mieszka obecnie około czterech milionów ludzi.
Należy zatem stwierdzić, że tzw. autochtoni stanowią wyraźną mniejszość wobec
ludności napływowej, osiadłej tutaj od roku 19453. Prawdopodobnie stanowią oni

1		Por. Kazimierz Popiołek, Śląskie dzieje. Warszawa/Kraków 1976; URL: <http://www.verwaltungsgeschichte.de/p_schlesien.html#rboppeln>
2
Por. Kamusella (2003), s. 24; za: Gerhard Reichling, Die deutschen Vertriebenen in Zahlen. Teil 1,
Umsiedler, Verschleppte, Vertriebene, Aussiedler 1940−1985, Bonn 1986, s. 61; Paul Robert Magocsi,
Historical Atlas of East Central Europe. Seattle/London 1995, s. 165; Zygmunt Woźniczka, Z Górnego
Śląska do sowieckich łagrów. Katowice 1996; Bernard Linek, Polish and Czech Silesia Under Communist
Rule. A Comparison, w: Karl Cordell [red.], The Politics of Ethnicity in Central Europe. London/New York
2000, s. 137. Odnośnie późnych przesiedleńców por.: Bundesverwaltungsamt, Aussiedlerstatistik seit
1950; Anlage 4 zum Integrationsbericht LK-GF 2008-06-09.; Tagungsbericht „Spuren der Oberschlesier
und Polen in Nordrhein-Westfalen” vom 23. bis 26.10.2008 in Kleve, organisiert von der „Gemeinschaft
für deutsch-polnische Verständigung (gdpv)”. Według Kamusella, w latach 1950–1990 swoją małą
ojczyznę opuściło, udając się do Niemiec, ponad 600 000 Górnoślązaków; Kamusella (2003), s. 25.
3		Obecnie w województwie śląskim mieszka 4,6 mln ludzi, natomiast w województwie opolskim około
1 mln, przy czym oba województwa wykraczają poza tereny historycznego Górnego Śląska; por.:
Główny Urząd Statystyczny, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym.
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jedną czwartą bądź jedną piątą tutejszej ludności. Znaczy to również, że liczba
ludności napływowej mówiącej wyłącznie literacką polszczyzną jest wyższa aniżeli
liczba ludności potencjalnie posługującej się słowiańską gwarą górnośląską. Górnoślązacy sąsiadują z ludnością napływową i ich potomkami. Nie istnieje zatem
jednorodny obszar językowy, jak np. w Szwajcarii czy Luksemburgu, w którym
mieszkańcy posługują się w równym stopniu językiem literackim i gwarą.
2.

Jakim mianem określić język Górnoślązaków? – Polnisches Schlesisch
(polski język śląski), schlesisches Polnisch (śląski język polski), slawisches Schlesisch (słowiański język śląski), Schlonsakisch, gwara, język
śląski czy Wasserpolnisch?

Już sama nazwa gwary słowiańskiej Górnoślązaków w języku niemieckim
sprawia niespodziewane trudności. W języku polskim pojęcie śląski jest z reguły
jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich Polaków. Nie można go jednak przetłumaczyć dosłownie na język niemiecki jako Schlesisch. Większość Niemców rozumie
bowiem pod pojęciem Schlesisch nadal gwary niemieckie, jakimi posługiwano się
do 1945 r. na Dolnym Śląsku. Pod pojęciem Oberschlesisch w języku niemieckim
rozumie się natomiast niemiecką gwarę Górnoślązaków, w której słownictwie, składni i wymowie dostrzegalne są silne wpływy słowiańskiej gwary Górnego Śląska.
Polski dialekt Górnego Śląska nadal określa się mianem Wasserpolnisch.
Pojęcie to niemalże od jego powstania budziło jednak negatywne skojarzenia.
I tak pozostaje częściowo do dnia dzisiejszego. Z tego powodu nie nadaje się ono
również na neutralne określenie omawianej gwary. Próba zadomowienia polskich
określeń gwara, czy język śląski w języku niemieckim wydaje się niepraktyczna, już
choćby ze względu na ich ortografię. Pozostaje neologizm Schlonsakisch. Stanowi on pochodną polskiego wyrazu Ślązak. Wydaje się on jednak nieco sztuczny.
Najlepszym określeniem dla polskiej gwary Górnoślązaków jest więc, moim
zdaniem, polnisches Schlesisch (polski język śląski). Pojęcie to oddaje najlepiej
złożoną sytuację tej gwary. Pojęcie polnisches Schlesisch (polski język śląski)
jest dla mnie właściwsze od pojęcia slawisches Schlesisch (słowiański śląski),
gwara ta jest bowiem znacznie bliższa polskiemu językowi literackiemu aniżeli
na przykład językowi czeskiemu. Wybierając dla tego tekstu pojęcie polnisches
Schlesisch (polski język śląski), nie wypowiadam się w kwestii, czy gwara ta
stanowi tylko gwarę języka polskiego, czy też osobny język. Proponuję dlatego

Stan w dniu 31 XII 2010 r.; <http://www.stat.gov.pl/gus/5840_655_PLK_HTML.htm>. TABL. 7.
LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I POWIATÓW (LAU 1) W 2010 R. (cd.)/POPULATION BY SEX AND POWIATS (LAU 1) IN 2010 (cont.) (Stan w dniu 31 XII): Powiaty ziemskie i miasta na prawie powiatu
w większości nienależące do historycznego Górnego Śląska z liczbą mieszkańców: będziński 150 912;
częstochowski 134 379; kłobucki 85 071; myszkowski 71 474; zawierciański 122 209; żywiecki 151
241; Częstochowa 238 042; Dąbrowa Górnicza 127 431; Jaworzno 94 807; Sosnowiec 217 638;
razem: 1 393 204; w województwie opolskim: brzeski: 92 002; namysłowski: 43 826.
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polnisches Schlesisch (polski język śląski), a nie: schlesisches Polnisch (śląski
język polski). Tę sytuację językową gwary górnośląskiej można porównać z językiem
dolnoniemieckim w Niemczech. Również i określenie język dolnoniemiecki zawiera
przymiotnik niemiecki. Niemniej stanowi on uznany od 1999 r. język regionalny
w rozumieniu Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych. Za uznaniem języka dolnoniemieckiego i polskiego śląskiego za osobne języki przemawia
decyzja ludności władającej nimi, jak również ich często znacznie odbiegające od
języka literackiego wymowa i słownictwo.
3. Jak rozróżnić gwarę i język?
Gwara, według językoznawcy Theodora Lewandowskiego, stanowi zasadniczo
„uwarunkowaną lokalnie odmianę ponadregionalnego języka literackiego, która
w zakresie użycia zachowuje się względem niego komplementarnie”4. Oznacza to,
że gwara jest głównie wykorzystywana dodatkowo w języku literackim w określonych sytuacjach językowych. Gwary zasadniczo z „komunikacyjnego punktu widzenia funkcjonują równie sprawnie”5 jak dany język literacki. Jednak ich zakres
zastosowania ogranicza się z reguły do użycia w obszarze rodzinnym bądź w życiu
codziennym. Dla polskiej gwary śląskiej nie istniał dotychczas język pisemny.
Dlatego nie nadaje się ona w dużej mierze do prowadzenia nauki szkolnej lub do
wykorzystania w życiu zawodowym.
Dziennikarz Michael Ludwig określa swoimi słowami „niepowtarzalny idiolekt
tutejszych” w następujący sposób: „Język polski wyrażany jest w sposób górnośląski tak płytko, że purystom językowym ze stolicy włosy jeżą się na głowie.
Wtrącane niemieckie słowa, które zupełnie niespodziewanie podlegają fleksji polskiej, powodują, że goście >z Reichu< ulegają złudnemu poczuciu, że rozumieją coś z tego co słyszą”6. Według jego definicji, gwara śląska stanowi „idiom”.
Pojęcie to, w rozumieniu Theodora Lewandowskiego, oznacza „osobliwe użycie
języka przez określoną grupę”, „język indywidualny”, bądź „socjolekt”7. Kładzie
on bowiem większy nacisk na funkcję społeczną języka aniżeli na jego regionalne
rozpowszechnienie.
W życiu publicznym w duchu politycznej poprawności chętnie podkreśla się
wielokulturową historię Górnego Śląska. W tym samym duchu definiowana jest
również tutejsza gwara. I tak w niemieckim czasopiśmie „Der Spiegel” można
było przykładowo przeczytać, iż: „Kutz prowadzi talkshow w gwarze, osobliwym
dialekcie Górnoślązaków, stanowiącym mieszankę języka polskiego, czeskiego
i niemieckiego”8. Tego typu – dyplomatyczne – zaklasyfikowanie gwary jako języ4		Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch, t. 1. Wiesbaden 1994, s. 220.
5
Matuschek (1997), s. 97.
6
Michael Ludwig, Wahlkampf im Oppelner Land mit Fußball, Streuselkuchen und Kaffee. W: Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 9. September 1993.
7
Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch. Wiesbaden 19946, t. 2, s. 419.
8
[Brak autora], Die Rückkehr des Hans. W: Der Spiegel 28/1995, s. 9-12.
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ka mieszanego jest jednak dopuszczalne z zastrzeżeniami. Zapewne polski język
śląski odznacza się silnym wpływem języka niemieckiego w zakresie słownictwa,
a częściowo i składni oraz morfologii. Jednakże bezsprzecznie zachował on swoją
pierwotną słowiańską gramatykę. Według lingwisty Matuschka, zapewne zasadne
wydaje się zaklasyfikowanie go „do dnia dzisiejszego jako osobliwego dialektalnego
wariantu języka polskiego należącego do gwar polskich”. Podobnego zdania był
niemiecki slawista Olesch9.
Należy zatem podkreślić, iż polski język śląski rzeczywiście zachowuje się
często jak gwara języka literackiego. Z drugiej strony, ze względu na wielowiekowe
odizolowanie od polskiego obszaru językowego posiada ona swoją kilkusetletnią
własną historię, co wskazuje na istnienie osobnego języka. Stanowi to jego cechę
szczególną, której nie posiada żaden inny polski dialekt. Język niemiecki, stanowiący język literacki na Górnym Śląsku przede wszystkim od XIX w. do 1945 r.,
miał bowiem dużo większy wpływ na polski język śląski aniżeli język polski czy
czeski. Moim zdaniem, z tego powodu można polski język śląski uznawać zarówno
za „gwarę”, jak również ze względu na jego indywidualny rozwój – za „język”.
W końcu upór posługujących się nim mieszkańców ma decydujące znaczenie
dla tej definicji.
4. Postrzeganie polskiego języka śląskiego przez Niemców
Już z cytowanych przeze mnie źródeł wynika, że w obecnym polskim języku
śląskim ważną rolę odgrywa aspekt narodowy. Co zatem myślą Niemcy o polskim
śląskim? W różnych rozprawach krajoznawczych niemieckich autorów już wcześnie pojawia się pojęcie Wasserpolnisch. Prawdopodobnie stanowi to niemieckie tłumaczenie łacińskiego zwrotu aquatico-Polonica znanego od XVII wieku10.
Niemcy używali tego określenia dla gwary słowiańskich Górnoślązaków. Najstarsza
zachowana jego wzmianka pochodzi – co ciekawe – od polskiego autora. I tak
Adam Gdacjusz w 1641 r. używał określenia Wasserpolowie 11. Miał on na myśli
mieszkających na prawym brzegu Odry Górnoślązaków mówiących językiem słowiańskim. Również lingwista Norbert Reiter rozumiał wymienianych w dokumentach
historycznych Wasserpolen (Wodnych Polaków) jako Polaków zza Odry. Prawdopodobnie Niemcy używali tego pojęcia do odróżnienia Górnoślązaków od Polaków
żyjących w Królestwie Polskim. Pojęcie Wasserpolnisch miało najpierw neutralne
znaczenie. Z czasem nabrało ono jednak nowych wartościujących konotacji i stało
się jednoznacznie pejoratywnie nacechowane. W porównaniu z polskim językiem
literackim Wasserpolnisch uchodził już niebawem za „wodnisty” i ze względu na

9		Matuschek (1998/1999), s. 198; por. Reinhold Olesch, Zur schlesischen Sprachlandschaft. W:
Zeitschrift für Ostforschung 1978, s. 43-45.
10		Por. Christian Meisner, Q.D.B.V. Silesiam loquentem. Wittenberg 1705, Caput II: „vulgo haec dialectus
aquatico-Polonica vocatur“.
11 Za: Reiter (1960), s. 58.
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przejęcie wielu germanizmów za zniekształcony. Pojęcie Wasserpolnisch dyskredytowało posługujących się nim mieszkańców jako „nieprawdziwych Polaków”12.
Mimo to pojęcie to przyjęło się jako określenie dla wszystkich polskich gwar
śląskich, a po niemieckiej stronie już niebawem zaczęto uważać Wasserpolnisch
za „ułomną polszczyznę”. W 1887 r. kulturoznawca Sturm zaproponował następującą definicję tej gwary: „We wszystkich obszarach granicznych prawobrzeżnej
Odry prości ludzie posługują się językiem polskim. Język ten jest jednak ułomną
polszczyzną noszącą miano >Wasserpolnisch<”13.
Filolog i historyk Jerzy Samuel Bandtke opisał tę gwarę w roku 1802 w następujący sposób: Nie można zaprzeczyć, iż polski Ślązak różni się pod wieloma
względami od prawdziwych Polaków. Na początek przejął on wiele słów niemieckich
i czeskich do swojego języka. Poza tym wymowa polskich słów jest niepoprawna,
niemniej jednak polszczyzna polskiego Ślązaka pozostaje polszczyzną i niczym
innym14. Również znany współczesny dziennikarz Thomas Urban uważa, iż polski
język śląski stanowi wariant języka staropolskiego, który przez wiele stuleci rozwijał się samodzielnie i wchłonął wiele niemieckich słów15.
Szczególnie źle oceniało gwarę państwo pruskie. Pruski minister na Śląsku Karl Georg von Hoym postrzegał w 1792 r. polski język śląski w sposób
szowinistyczny jako istotną przeszkodę w szerzeniu kultury i dobrych obyczajów16. Prezydent rejencji opolskiej Theodor Gottlieb von Hippel uznał w 1826 r.,
iż głównym celem górnośląskiego szkolnictwa powinno być uczynienie języka
polskiego zupełnie niepotrzebnym17. I nawet leśnicki pisarz Hans Lipinsky-Gottersdorf (1920–1991) był zdania, iż polski język śląski brzmi w niemieckich
i polskich uszach równie okropnie18.
Usłyszeliśmy dużo negatywnych opinii na temat polskiego języka śląskiego.
Należy jednak jednoznacznie podkreślić, iż większość Niemców wypowiadających się
na temat słowiańskiej gwary Górnego Śląska nie władała nią wcale! Wielu krytyków mogło co najwyżej rozpoznać tutejszy język po jego brzmieniu. Jego znaczenia
lub systemu językowego nie rozumieli oni wcale. Z wypowiedzi ustnych mogli oni
zrozumieć w najlepszym wypadku pojedyncze niemieckie słowa. Poza tym w swoich analizach musieli polegać na obcych opiniach. Większość niemieckich krytyków
z reguły nie znała również pokrewnego języka polskiego. Ich ocenę tutejszej gwary
jako „ułomnej” i „niskiej wartości” można zatem łatwo podważyć. W szczególności

12		Por. Reiter (1960), s. 58 i: Matuschek (1997), s. 94.
13 L. Sturm, Heimatkunde der Provinz Schlesien. Breslau 1887, s. 16.
14		Georg Paul Bandtke, Über die polnische Sprache in Schlesien. W: Historisch-critische Analecten
zur Erläuterung der Geschichte des Ostens von Europa. Breslau 1802, s. 270 (270-278 s.); za:
Matuschek (1997), s. 106.
15 Thomas Urban, Deutsche in Polen. Geschichte und Gegenwart einer Minderheit. München 1993, s. 14.
16		Reiter (1960), s. 40.
17		Za: Reiter (1960), s. 41.
18		Hans Lipinsky-Gottersdorf, Der Sprosser schlug am Pratwa-Bach. Geschichten und Berichte. Würzburg
1984, s. 16.
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dotyczy to udającego się w podróż edukacyjną Zöllnera, który polski język śląski
odbierał jako krakanie i twarde dźwięki19. Dla większości współczesnych Polaków
niemiecka ocena słowiańskiej gwary jako „twardej” jest zupełnie niedorzeczna. Tym
bardziej iż dla wielu Polaków to język niemiecki jest synonimem języka twardego.
Steffen Möller zauważa w swoich „regułach komunikacji” odnośnie do Polski: Możesz chwalić język niemiecki – uznaje się to jednak za żart20. Jest oczywiste, że
we wszystkich przytoczonych przykładach na język Górnoślązaków przeniesiono
uprzedzenia polityczne i społeczne. Tego typu pogardliwe oceny polskiego języka
śląskiego są w sumie nieprecyzyjne i przeważnie niepoparte żadnymi przykładami. Są
one oparte przeważnie na przypadkowych obserwacjach lub typowych stereotypach21.
Przyczyn negatywnych opisów tutejszej gwary należy jednak dopatrywać się
bardziej w opóźnieniu rozwoju Górnego Śląska przed rewolucją przemysłową w porównaniu z sąsiednimi regionami: Morawami i Dolnym Śląskiem. Przed uprzemysłowieniem na Górnym Śląsku nie istniała praktycznie kultura miejska uczestnicząca
w większym stopniu w handlu międzynarodowym. Nie było tu żadnej istotnej produkcji
przemysłowej ani rzemieślniczej. Życie codzienne ukształtowały rolnictwo i handel
regionalny. Standard życia na Górnym Śląsku był zasadniczo skromny. Pisarz Hugo
Hartung zaznaczył, że „dla niejednego Dolnoślązaka Górnoślązak w zasadzie nie
był Ślązakiem”22. Tym bardziej dziwi, jak bardzo ocena dzisiejszych „Ślązaków” się
zmieniła. Uchodzą oni zarówno w oczach Polaków, jak i Niemców za „pracowitych”,
„niezawodnych” i „porządnych”.
5. Co Polacy sądzą o polskim języku śląskim?
Współcześni polscy językoznawcy z reguły zaliczają słowiański dialekt Górnoślązaków do pięciu dialektów polskiego języka narodowego23. Językoznawca
Jan Miodek określa gwarę mianem „najbardziej polskiej spośród polskich gwar”24.
Intelektualista Józef Łepkowski z Krakowa uważał w 1849 r., iż na górnośląskiej
wsi „zachowała się starodawna gwara, na którą nie wpłynął ani literacki język
polski, ani język niemiecki”25. Polski historyk Henryk Schmitt ze Lwowa stwierdził w 1862 r., pisząc o języku Górnoślązaków: „Lud ten mówi co prawda nadal
językiem polskim, lecz ta polszczyzna jest dla nas prawie niezrozumiała”26. Polski

19		Johann Friedrich Zöllner, Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka, und die Grafschaft. Część 1,
Berlin 1792, s. 190.
20		Steffen Möller, Viva Polonia. Als deutscher Gastarbeiter in Polen. Frankfurt a. M. 2008, s. 301k.
21 Por. na temat tego toposu dotyczącego Górnoślązaków: Matuschek (1997), s. 104.
22 Hugo Hartung, Deutschland deine Schlesier. Reinbek bei Hamburg 1970, s. 100.
23		Matuschek (1997), s. 93.
24		Jan Miodek, Śląska ojczyzna polszczyzna. Katowice 1991, s. 15.
25 Józef Łepkowski, O mowie polskiej na Szląsku. W: Czas. Kraków, 23 kwietnia 1849 r. za: Matuschek
(1998/1999), s. 202.
26		Henryk Schmitt, Henryka Schmitta listy do żony (1845–1880). Opracował Stefan Kieniewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 327.
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aktywista, pisarz i publicysta górnośląski Karol Miarka (1825-1882) uważał: „Dialekt wieśniaka naszego jest to język prawopolski z czasów królów Zygmuntów.
[...] Uczeni podróżni twierdzą nawet, że język w niektórych Śląska okolicach jest
najlepszym z wszystkich dialektów polskich”. Dodał on jednak natychmiast: „Język
górnośląski jest prawopolski. Jedynie co trąci, to liczne germanizmy”. Narzekał
on poza tym: „Zasób słów Górnoślązaka jest jak u dziecka bardzo ograniczony,
bowiem zna on tylko pojęcia i wyrażenia zwykle używane na wsi”27.
Dotychczasowe wnioski
Jak dotąd przyglądaliśmy się polskiemu językowi śląskiemu tylko „z zewnątrz”.
I już przekonaliśmy się, że stanowi on bardzo złożoną materię. Ani pojęcie gwary
polskiej, ani pojęcia osobny język, język mieszany, socjolekt lub ułomny podstawowy środek komunikacji nie oddają jego złożoności. Poza tym zachowania
językowe Górnoślązaków odznaczają się znacznymi wahaniami zależnie od sytuacji
i regionu. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie dokładniejszej analizy historycznej
i językoznawczej języka Górnoślązaków.
6. Rozwój historyczny języka
W IX w. Śląsk zamieszkiwały plemiona zachodniosłowiańskie. Według Karola
Miarki, istniały źródła, według których zarówno obserwatorzy zewnętrzni, jak i słowiańscy Ślązacy sami określali swój język od początku jako język polski28. W drodze
niemieckiej kolonizacji terenów Europy Wschodniej od końca XII wieku granica
starodawnego dialektu słowiańskiego przesuwała się powoli w kierunku południowo-wschodnim. Dawny dialekt polski, czy też słowiański, pozostał dominującym
w większej części Górnego Śląska. W latach osiemdziesiątych XVIII w. Friedrich
Albert Zimmermann napisał o Opolu, jednym z miast Górnego Śląska: „Używa
się tu języka polskiego i niemieckiego. Ten pierwszy jest jednak dominującym”29.
Nawet podczas spisu ludności na Górnym Śląsku z 1910 r. 53% ankietowanych
podało nadal „język polski” jako swój język ojczysty30. Należy przy tym jednak
zaznaczyć, iż zarówno Polacy, jak i Niemcy do późnego XX w. uznawali gwarę
Górnoślązaków oficjalnie za wariant języka polskiego. Posługujący się nią mieszkańcy byli nazywani Polakami. W przeciwieństwie do polskiego języka literackiego
nie prowadzono osobnej ewidencji mówiących tą gwarą. Górnoślązacy z reguły już
w XIX w. określali się po polsku jako Ślązacy, a po niemiecku jako Oberschlesier
(Górnoślązacy). Również nauczyciel gimnazjum dr Alois Kosler (1901–1993) zauważył: „Tutaj nie może być mowy o poglądach narodowopolskich [...] ten lud
nie czuje się Polakami. Jeśli zapytasz go, czy jest Polakiem, udzieli Ci odpowiedzi
27		Karol Miarka, Głos wołającego na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku.
Katowice 1984, s. 40; cytat za: Matuschek (1997), s. 107k.
28		Matuschek (1997), s. 97.
29		Friedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. 1-13, Brieg 1783-1796,
t. 3, s. 52.
30		Heinrich Bartsch, Geschichte Schlesiens. Würzburg 1985, s. 283.
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przeczącej. Za Niemca też się nie uważa i często nie mówi ani słowa po niemiecku.
Określa się za to mianem [Górno]ślązaka, a swoją ojczyznę utożsamia z królem
Prus”31. Językoznawca Reiter zauważa równie trafnie: „Krzewiona przez obie strony narodowa nienawiść jest zupełnie niezgodna z charakterem Górnoślązaka”32.
7. Co jest staropolskie w polskim języku śląskim?
Polskie władze komunistyczne instrumentalizowały polski język śląski i, zdaniem Kamuselli, rozpowszechniały „anachroniczny mit archaicznej polszczyzny
Ślązaków i ich etnolektu na całym świecie”33. Z językoznawczego punktu widzenia
zgadza się, że wiele polskich gwar śląskich pod względem wymowy, gramatyki
i leksyki zawiera wiele elementów występujących niegdyś w języku staropolskim,
lecz już niewystępujących w dzisiejszym polskim języku literackim34. Staropolskimi
elementami słownictwa polskiego języka śląskiego są np.: śląskie rzykać zamiast
polskiego „modlić się”, śląskie zdrzadło zamiast polskiego „zwierciadła” lub „lustra”,
śląskie wykludzić się zamiast polskiego „wyprowadzić się”, bądź nasfol zamiast
polskiego „umyślnie”35. Również w zakresie fonetyki polski język śląski posiada
cechy wspólne z językiem staropolskim, które nie występują już w dzisiejszym polskim języku literackim. I tak w języku staro- i średniopolskim rozróżniano otwarte
„a” i zamknięte „a” (głoska pomiędzy „a” i „o”). Polski język literacki nie zna już
tego rozróżnienia, natomiast w wielu śląskich gwarach rozróżnienie to zostało
zachowane. Zamiast polskiego „gadać” w gwarze śląskiej występuje goudać lub
godać. Zamiast polskiego „żal” w gwarze śląskiej występuje žol lub žoul. Zamiast
polskiego „palić” w gwarze śląskiej występuje polić lub poulić i wreszcie zamiast
polskiego „pan” w gwarze śląskiej występuje půn z głoską pomiędzy „o” i „u”.
Poza tym w całym historycznym polskim obszarze językowym historyczne „i”
po głoskach syczących „š”, „ž”, „č” i „dž” uległo przekształceniu w artykułowane
z tyłu „y”. We wszystkich śląskich dialektach ta zmiana językowa nie miała miejsca. I tak w śląskim występuje čidzieśći zamiast polskiego „trzydzieści”; činośće
zamiast „trzynaście”; przi ulicy zamiast „przy ulicy” i gžiby zamiast „grzyby”.
Obok tych „staropolskich reliktów” istnieje cały szereg innych szczególnych
cech fonetycznych odróżniających gwary śląskie od języka staropolskiego, z których
tutaj pragnę przytoczyć tylko kilka przykładów. I tak polskie „daj” w języku śląskim
brzmi dej. Polskie „na początku” w języku śląskim brzmi na poczůnku. Zamiast
polskiego „głupi” w języku śląskim używa się formy gupi; zamiast „chłopcy” –
chopcy, zamiast „głowa” – gowa, a zamiast „włosy” – wosy itd.36

31 Kosler za: Matuschek (1997), s. 114.
32		Reiter (1960), s. 52.
33		Kamusella (2003), s. 27.
34		Por. Rohfleisch (2001), s. 229.
35		Matuschek (1997), s. 109.
36		Wiele przykładów w: Rohfleisch (2001) i Matuschek (1998/1999).
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8. Interakcja polskiego języka śląskiego z niemieckim językiem literackim
Słownictwo polskiego języka śląskiego w XIX w. obejmowało przede wszystkim
obszar wiejski. Wraz z początkiem epoki industrializacji okazało się ono w wielu
obszarach niedostateczne. Również wskutek nieuniknionych kontaktów z urzędami do polskiego języka śląskiego napłynęło wiele słów niemieckich. Kontakt
gwary górnośląskiej z polskim językiem literackim od dawien dawna był niewielki. W publikacjach na ten temat pojawia się następujące stwierdzenie: „Często
jedynym kontaktem Górnoślązaków z polskim językiem literackim było używanie
polskich modlitewników”37. Inne polskie publikacje praktycznie nie były czytane
na Górnym Śląsku i nie miały zatem wielkiego wpływu na gwarę. Język niemiecki przejął jednak najpóźniej z początkiem wieku XIX aż do 1945 r. jednoznacznie
rangę języka literackiego i uniwersalnego. Stał się on zamiast polskiego języka
literackiego źródłem słownictwa dla polskiego języka śląskiego. Wiele zapożyczeń
jest typowych dla polskiego języka śląskiego, lecz nie dla innych gwar polskich.
Lingwista Matuschek jest zdania, iż stanowią one elementy „naturalnie rozwiniętej
gwary, która podążyła jednak w szczególnej sytuacji historycznej własną drogą”38.
Prawie wszystkie zapożyczenia zostały jednak dopasowane do wymowy gwary śląskiej i jej fleksji. Przykładami są: śląskie forymgla (karczek) pochodzące od
niemieckiego „Vorhemd”; dylina pochodzące od „Diele”; chwanty (szata, ubranie)
od „Gewand”; luft, luftu, w lufcie to niemiecka odmiana niemieckiego słowa Luft
(powietrze); sztrajchować powstało z niemieckiego „streichen” (malować); ůngyfer
3 km od grańicy (około 3 km od granicy) w języku niemieckim brzmi „ungefähr
3 km von der Grenze”, a we gyszichće (w historii) brzmi po niemiecku „in der
Geschichte”. Czasem niemieckie zapożyczenia rozszerzane są o polskie afiksy. Od
czasownika sznupać (wciągać, zażywać tabaki) stanowiącego zapożyczenie z niemieckiego czasownika „schnupfen” utworzono rzeczownik sznupatyka, tj. „katar”.
A z niemieckiego „schlecht machen” powstało szlechtować. Często stanowią one
tzw. celowe zapożyczenia, które mają miejsce wtedy, gdy we własnym słownictwie nie istnieje adekwatny odpowiednik. Przykładami takich zapożyczeń są:
strołm od „Strom” (prąd); bana od „Bahn”(kolej); fana od „Fahne” (chorągiew);
banołf od „Bahnhof” (dworzec kolejowy); cug od „Zug” (pociąg) lub ferwaltůng
od „Verwaltung” (zarząd).
Niemieckie zapożyczenia nie są jednak ograniczone do nowinek technicznych. Do słownictwa weszły określenia najbliższych członków rodziny, wyparły
one przy tym polskie określenia, np.: muter (matka), fater (ojciec), ołpa (starzyk)
lub ołma (starka).
Często pojawiają się również kalki językowe wyrazów lub całych wyrażeń z języka
niemieckiego. Oto przykłady: zostawić ležeć zapożyczone od niemieckiego „liegen
lassen” (zostawić na miejscu); prziść na gupie myśli od „auf dumme Gedanken

37		Matuschek (1998/1999), s. 195.
38		Ibidem.
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kommen” (mieć głupie myśli); prziść komu gupie od „jdm. dumm kommen” (być
wobec kogoś bezczelnym); dać się co spodobać od „sich etwas gefallen lassen”
(pozwalać na coś) lub mieć rubuszko za uszoma od „es dick hinter den Ohren haben” (mieć swoje za uszami). Poza tym występują tzw. zapożyczenia hybrydowe,
w których ma miejsce wymieszanie leksemów polskich i niemieckich. Oto przykłady:
wycuk (Auszug) (wyprowadzka); wejść się for (sich vornehmen) (postanowić sobie
coś); wejść mit (mitnehmen) (zabierać); prziść mit (mitkommen) (nadążać); dostać
fertich (fertig kriegen) (skończyć, ukończyć coś); mjoł plac (fand statt) (miał miejsce) lub mieć fraj (freihaben) (mieć wolne)39. „Wszystkie te zapożyczenia zostały
w pełni zintegrowane zarówno pod względem fonetycznym, jak i morfologicznym
z systemem śląskiej śląszczyzny” – takiego zdania jest lingwistka Rohfleisch40. Gramatyka polskiego języka śląskiego jest zatem równie złożona, jak gramatyka języka
polskiego. O ułomności jego struktur gramatycznych nie może być zatem mowy.
9. Funkcja polskiego języka śląskiego jako socjolektu
Pojęciami „socjolektu” lub „języka grupy” określa się w socjolingwistyce te
odmiany języka, które stworzyły określone grupy. Używanie takiego języka jest przy
tym uzależnione od czynników społecznych. Szczególnie w obszarze rodzinnym
polski język śląski można uznać za socjolekt. Lingwista Reiter pisze: „Język polski
stanowił dla robotnika – nie przesadzając – odrobinę ojczyzny w niemieckim otoczeniu, czy niejako wyspę, na którą mógł on się wycofać i której z tego powodu
bronił z determinacją. Wykonując swoją ciężką pracę, śpiewał on swoje polskie
pieśni, a w domu mówił po polsku”. Dlatego w życiu zawodowym, w kontaktach
z kolegami i przełożonymi często władał nie najlepszą niemczyzną41.
W kwestiach religijnych wielu Górnoślązaków uważało jednak swoją gwarę
za niezbyt stosowną. Ponieważ dialekt był używany przede wszystkim w obszarze
informacyjnym, nosił on znamię świeckości. W kwestiach wiary publicznie używano już w czasach niemieckich częściej polskiego języka literackiego aniżeli języka
niemieckiego. Reiter jest zdania, że: „religia i język stanowiły jedność i tym samym
własność prywatną człowieka. Górnoślązacy nie mogli obyć się podczas procesji
bez swoich dawnych polskich pieśni, zamawiali oni polskie msze, bo ich mamy
mówiły słabo po niemiecku i zapewne nie rozumiałyby ich modlitw w niebie”42.
10. Dzisiejsze użycie polskiego języka śląskiego
Ze względu na ucieczki, wypędzenia i imigrację Górny Śląsk odznacza się
obecnie jednorodną ludnością. Jak już wspomniałem, dzisiaj przybyli tutaj Polacy
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Por. Matuschek (1998/1999), s. 197.
Por. Rohfleisch (2001), s. 231.
Reiter (1960), s. 48.
Reiter (1960), s. 51.

sąsiadują z tzw. autochtonami. Ludność napływowa często włada tylko polskim
językiem literackim. Złożoność społeczeństwa nie pozwala na to, aby polski język
śląski stał się choćby w ustnym użyciu językiem równoprawnym obok polskiego
języka literackiego, jak to ma miejsce w przypadku gwary regionalnej Szwajcarii
i Luksemburga.
Mnogość gwar górnośląskich czyni próbę pisemnej standaryzacji i skodyfikowania reguł języka regionalnego rzeczą bardzo trudną. Ze względu na stosunkową
jednorodność gwary już w 1976 r. wprowadzono nauczanie ortografii języka luksemburskiego. Obecnie na wniosek posła okręgu wyborczego Katowic Marka Plury
Komisja Sejmu ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie bada, czy
polski język śląski może uzyskać status języka regionalnego, czy też w dalszym
ciągu uchodzić ma za odmianę języka polskiego.
Gdzie dzisiaj mówi się gwarą? Lingwistka Rohfleisch przeprowadziła w roku
2001 ankiety na temat języka, którym posługują się Górnoślązacy. Dają one dobry
pogląd na temat warunków, w których używany jest polski język śląski. Tylko 22%
ankietowanych autochtonów podało język polski jako swój język ojczysty. Prawie
80% stwierdziło, że mówi ze swoimi rodzicami po śląsku. Ze swoim partnerem
życiowym gwarą posługuje się tylko 65%. Należy jednak w tym przypadku uwzględnić prawie 18% „małżeństw mieszanych”. 64% przyznało się do porozumiewania
się w gwarze ze swoimi dziećmi43. W sferze zawodowej wybór języka uzależniony
jest przede wszystkim od zawodu. W przypadku robotników i pomocników 82%
ankietowanych przyznało się do używania gwary – często również w rozmowach
z przełożonymi44.
Zachowanie językowe autochtonów oddaje dobrze następujące powiedzenie:
„Ze sjojimi godomy po našymu, no a s polokami to ča juš čysto po polsku, bo
će ńe zrozumom, ni?” [Z naszymi mówimy w swoim języku, a z Polakami czysto
po polsku, bo inaczej nas nie zrozumieją, nieprawdaż?]45.
W życiu prywatnym, w gronie rodzinnym i przyjaciół, a nawet pośród kolegów z pracy polski język śląski odgrywa u wielu Górnoślązaków bardzo ważną
rolę. W życiu publicznym, tj. przede wszystkim w szkole, kościele, w zawodach
o wysokiej specjalizacji i administracji dominuje jednoznacznie literacka polszczyzna. Jest ona językiem urzędu, piśmiennictwa i edukacji. Tak jak niegdyś w życiu
publicznym dominował niemiecki język literacki, tak teraz w równym stopniu jest
nim polski język literacki. Gwara spotykana jest we wszystkich tych rejonach, gdzie
wpływy zewnętrzne są niewielkie lub niekonieczne i gdzie z przyczyn życiowych
niepotrzebne jest opuszczanie swojej okolicy na dłuższy czas. To utrzymujące się
od stuleci przyporządkowanie polskiej gwary śląskiej do sfery prywatnej i intymnej
nadało jej własnego kolorytu, a jednocześnie sprawiło, iż jest ona oderwana od
sfery oficjalnej i państwowej. Jeśli mówi się po śląsku, to jest się pośród swoich.
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Por. Rohfleisch (2001), s. 213kk.
Rohfleisch (2001), s. 214.
Rohfleisch (2001), s. 213.
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W domu człowiek zamyka się przed językiem literackim. Przypomina to odstawienie
na bok teczki po powrocie z pracy.
11. Czy polski język śląski jest językiem regionalnym?
W ostatnim spisie powszechnym z 2002 roku 173 000 ankietowanych podało
przynależność do „narodowości śląskiej”46. Oficjalnie nie przewidziano nawet takiej
możliwości. Z dniem 1 czerwca 2009 r. w Polsce obowiązywać zaczęła Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych. Zawarto w niej następujące
zapisy: „Na użytek niniejszej Karty [...] >języki regionalne lub mniejszościowe<
oznaczają języki, które są:
I.
tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego obywateli,
stanowiących grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
oraz
II. różnią się od oficjalnego języka tego państwa;
III. nie obejmuje to ani dialektów języka oficjalnego państwa, ani języków migrantów [...]”47.
Polityczne uznanie polskiego języka śląskiego za język regionalny mogłoby
mieć daleko idące następstwa. Artykuł 8 Karty przewiduje m.in.: udostępnienie
języków regionalnych i mniejszościowych w oświacie przedszkolnej, szkolnej, uniwersyteckiej i zawodowej. Języki regionalne i mniejszościowe mają być również
wspierane w sądownictwie, administracji, mediach, życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Przed sześcioma laty Kaszubi poczynili kroki w kierunku uznania ich języka
za „język regionalny”. Z wielu gwar kaszubskich stworzyli oni jeden wspólny język
literacki. Kaszubski jest od 6 stycznia 2005 r. oficjalnym językiem regionalnym
Polski i włada nim około 50 000 osób. W roku 2009 na Pomorzu uczyło się go
w szkole prawie 10 000 dzieci.
12. Standaryzacja polskiego języka śląskiego
Kodyfikacją śląszczyzny zajmuje się od roku 2008 heterogeniczna grupa robocza pod przewodnictwem pani profesor Jolanty Tambor. Należą do niej m.in.
pracownicy naukowi, pasjonaci i władający polskim językiem śląskim. Przy standaryzacji tego języka grupa ta zakłada trzy główne jego odmiany: 1) gwarę opolską,
2) gwarę zagłębiowską, 3) gwarę cieszyńską. Celem standaryzacji jest według Józefa Kulisza stworzenie „wspólnego języka literackiego”. W polskim języku śląskim
w zależności od miejscowości może znacznie różnić się nie tylko wymowa, lecz
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Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu; <http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm>.
Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych; Straßburg/Strasbourg, 5.XI.1992. Nieoficjalne tłumaczenie tekstu oryginalnego w języku angielskim.

także znaczenie poszczególnych leksemów. I tak np. lauba w rejonie Rudy Śląskiej
i Chorzowa to „szopa na narzędzia ogrodowe”, w okolicach Gliwic „weranda przed
domem”, a na Śląsku Cieszyńskim „arkada”48.
Należy zauważyć, że jedynie niewielka liczba mieszkańców Górnego Śląska
jest zainteresowana kodyfikacją polskiego języka śląskiego. Polska ludność napływowa, polscy Górnoślązacy i mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim z reguły
nie okazują wielkiego entuzjazmu dla tych działań.
13. Gwara śląska – tworzący tożsamość język regionalny czy język potoczny
do podstawowej komunikacji?
Podsumowując: gramatyczny i fonetyczny system polskiego języka śląskiego
odznacza się bardzo złożoną strukturą zbliżoną do języka polskiego, która nie ma
praktycznie niczego wspólnego z językiem niemieckim. Jego zasób słownictwa
w prawie 90% jest bardzo zbliżony do języka polskiego. Jednakże język niemiecki
wpływał na dialekty górnośląskie w dużo większym stopniu aniżeli język czeski,
przede wszystkim przez zapożyczenia ze swojego słownictwa.
Do dzisiaj polski język śląski jest silnie ograniczony do obszaru rodzinnego,
koleżeńskiego i sąsiedzkiego, jak również w sferze zawodowej do obszaru rzemieślniczego i robotniczego. Wyższe stanowiska społeczne i zawodowe wymagają
nadal używania polskiego języka literackiego. Gwara w zakresie słownictwa specjalistycznego praktycznie nie działa słowotwórczo i nadal uzależniona jest silnie
od zapożyczeń – obecnie z polskiego języka literackiego. Ucieczki, wypędzenia,
przesiedlenia, jak również polityka narodowa sprawiły, że posługujący się polskim
językiem śląskim stali się mniejszością w swojej małej ojczyźnie. Na Górnym Śląsku nie istnieje „dyglosja”, tj. dwujęzyczność całego społeczeństwa, której rozwój
można by wspierać politycznie49. Pomimo to uważam, że uznanie polskiego języka
śląskiego za język regionalny w rozumieniu języka dolnoniemieckiego w Niemczech
lub kaszubskiego w Polsce jest możliwe. Założenia językowe już istnieją, bądź są
właśnie opracowywane.
Polski język śląski stanowi, podobnie jak język polski i niemiecki, dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska, które należy otoczyć ochroną. Jego wyjątkowa
rola polegająca na tworzeniu tożsamości wynika z faktu, że zwykle posługują
się nim polscy, niemieccy, jak i „śląscy” Górnoślązacy. Występuje on na prawie
całym obszarze historycznego Górnego Śląska. Podczas gdy używany jest często
po polskiej stronie, to po niemieckiej stronie jest on znany już tylko niewielkiej
liczbie osób. Niemniej jednak przyczyniło się to do odłożenia do lamusa kilkuset-

48		Jan Dziadul, Přaja godać. Ńy ma gańby godać po ślunsku – język śląski nie jest powodem do wstydu.
Pod takim roboczym hasłem trwa kodyfikacja tego języka. Opublikowano 16 września 2009 r. w: Polityka
Nr 38/2009; tłumaczenie Silke Lent: <http://www.polityka.pl/swiat/politykaaufdeutsch/302946,1,pajagodac---ich-liebe-es-schlesisch-zu-sprechen.read>.
49 Por. Rohfleisch (2001), s. 229.
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letnich przestarzałych negatywnych konotacji. Uznanie polskiego języka śląskiego
za „język regionalny” zależy przy tym przede wszystkim od chęci i siły woli ludzi
posługujących się nim. Obowiązuje zasada, którą sformułował Kamusella: „Creating
a language is a political decision” [Tworzenie języka jest decyzją polityczną]50.
Podstawowa bibliografia:
Kamusella (2003) = Tomasz Kamusella, The Szlonzoks and their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism. W: European University Institute, Florence
(EUI) Working Paper (Department of History and Civilization (HEC), No. 2003/1, San
Domenico (Włochy) 2003, 50 stron.
Matuschek (1997) = Herbert Matuschek, Das Polnisch der Oberschlesier. Zu den Kontroversen
um ein Idiom. W: Oberschlesisches Jahrbuch (1997), Heidelberg (1999) s. 93-119.
Matuschek (1998/1999) = Herbert Matuschek, Das Polnisch der Oberschlesier. Zu den
Kontroversen um ein Idiom (Fortsetzung). W: Oberschlesisches Jahrbuch (1998/1999),
Heidelberg (2000), s. 193-213.
Reiter (1960) = Norbert Reiter. Die polnisch-deutschen Sprachbeziehungen in Oberschlesien.
W: Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin, Vol. 17, Wiesbaden 1960, 102 strony.
Rohfleisch (2001) = Irene Rohfleisch, Sprachsituation und Sprachverhalten in Teilen des
heutigen Oberschlesiens. Berlin 2001, 279 stron [jednocześnie: Heidelberg Univ. Diss
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Kształcenie i poziom kształcenia
jako czynnik rozwoju aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego

2000].

B

rytyjski naukowiec dr David Bainbridge badając zachowania behawioralne
orek, diagnozował tajemnicę długowieczności tych zwierząt oraz zachowań
społecznych1. Należą one do nielicznej grupy ssaków, które rodzą się jako bardzo nieporadne osobniki, z niektórymi tylko informacjami zapisanymi w genach.
Większość umiejętności muszą zdobyć w wyjątkowo długim procesie dorastania.
Każde pojedyncze stado tych zwierząt wypracowuje własne kody porozumiewania
się, technik polowań, czy zasad życia w grupie. W przekazywaniu tak skomplikowanych umiejętności, jak komunikowanie się głosowe, czy stosowanie złożonych
technik współpracy w celu zdobycia pożywienia, parze rodziców towarzyszy zwykle jedna lub dwie starsze orki. Pomagają one również w łagodzeniu zachowań
agresywnych wobec własnej grupy. Aby pomagające w wychowaniu osobniki nie
musiały zajmować się już własnym potomstwem, natura wyposażyła ten gatunek
w unikalne narzędzie biologiczne – menopauzę. Większość innych gatunków rozwija
się bowiem szybciej i zdolności rozrodcze zachowuje do samej śmierci.
Do elitarnej grupy gatunków posiadających podobne cechy (menopauza)
należy również człowiek. Bainbridge uważa, że nasza sprawność oraz rozwój intelektualny w wieku średnim jest nam dany przez naturę, aby wspomagać młodych
rodziców, którzy zajęci są – kiedyś zdobywaniem pożywienia, a dziś zdobywaniem
dóbr materialnych. Osoby starsze – autor opracowania nazywa je „nauczyciela50		Por. Kamusella (2003), s. 27.
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mi” – przygotowują młodych ludzi do życia w zbiorowościach. W wieku średnim
pogarszają nam się pewne cechy fizyczne, takie jak refleks, gładkość skóry, czy
proste zdolności poznawcze. Z ewolucyjnego punktu widzenia nie są one nam
już tak potrzebne, pojawiają się za to nowe ścieżki myślenia. Ludzie po 40. roku
życia są lepsi w planowaniu długoterminowym, zarządzaniu czasem, koordynacji
pracy innych. Autor badań jest zdania, że zwiększająca się ciągle ilość umiejętności, którą musimy posiąść, sprawia, że czas potrzebny nam na osiągnięcie pełnej
dojrzałości społecznej będzie się stale wydłużał.
Opinie o konieczności wydłużania się czasu zdobywania umiejętności społecznych zdają się potwierdzać tezy zawarte w dokumentach programowych dotyczących kształcenia. Znajdujemy je m.in. w postulatach Parlamentu Europejskiego,
zapisanych w dokumencie „Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie”
z 2006 roku2. W dokumencie tym wymieniono też 8 kluczowych kompetencji,
które powinny znajdować się w systemach nauczania krajów Unii Europejskiej:
– porozumiewanie się w języku ojczystym
– porozumiewanie się w językach obcych
– kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne
– kompetencje informatyczne
– umiejętność uczenia się
– kompetencje społeczne i obywatelskie
– inicjatywność i przedsiębiorczość
– świadomość i ekspresja kulturalna.
Interesujące nas kompetencje społeczne i obywatelskie dokument definiuje jako:
„kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres
zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywaniem konfliktów w razie
potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu
obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz
poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa”.
W Polskiej Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego3 czytamy, że celem
kształcenia jest:
„kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie” oraz „kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji”.
Współpracując w różnych projektach edukacyjnych i społecznych ze szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi, średnimi, a także w szkolnictwie wyższym
– często odczuwam skutki tego typu definiowania życia w społecznościach. Sło2
3
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Dz.U. L 394 z 30.12.2006].
http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

wa: „sprawny”, „skuteczny”, „w razie potrzeby”, „znajomość pojęć i struktur” itp.
zapisane w strategiach kształcenia implikują szereg zachowań na poziomie podstawowej pracy z młodymi ludźmi. Niestety większość znanych mi dokumentów
traktuje kształtowanie wartości społecznych w sposób instrumentalny, w jakimś
celu, „aby sprawnie funkcjonować”, aby „w razie potrzeby rozwiązywać konflikty”,
aby „poczuwać się do uczestnictwa”. Sam język, którym operują dokumenty naszego systemu edukacji, nie zostawia marginesu na emocjonalne postawy wobec
takich wartości jak drugi człowiek, grupa, społeczność, ojczyzna. Wydaje się, że
po latach, kiedy mówiliśmy „o miłości do ukochanej ojczyzny”, teraz przeszliśmy
z nią na relacje transakcyjno-usługowe, nakładając na uczniów różnego rodzaju
role. Kilka przykładów: Obecny program przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie dla
gimnazjów stawia gimnazjalistom następujące wymagania (przy czym jest to pełna
lista, a nie wybór na użytek prezentowanej tu tezy):
1) uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie,
2) uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie,
3) uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych,
4) uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, europejską i globalną; rozumie,
na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski,
5) uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania,
obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi;
przeciwstawia się przejawom dyskryminacji 4.
Wiele innych wykładni programowych, zarówno systemowych, jak i dokumentów
wewnętrznych szkół prowadzi narrację podobnym językiem. Słowa kształtują myśli,
a myśli działania, którymi trudno uwieść dziś młodego człowieka, skoncentrowanego
na innej od dorosłych, w dużej mierze cyfrowej, często też powierzchownej optyce
dzisiejszej rzeczywistości.
Jak o społecznym zaangażowaniu, aktywnym społeczeństwie mówić i uczyć
z pasją, lecz bez patosu i zadęcia? Pytanie to nie jest nowe, powraca niemal
w każdym systemie. W czasach, w których mamy ambicję, aby ludzie partycypowali w tworzeniu takich przestrzeni jak polityka państwa i polityka samorządów
lokalnych, edukacja czy kultura wydaje się nabierać szczególnego znaczenia.
Zapomniany nieco polski pedagog Bogdan Suchodolski w pracy „Edukacja
kulturalna a egzystencja człowieka”5 stawia postulaty warunkujące prawidłowy
rozwój społeczny.
Postulat akceptacji ludzkiej wspólnoty
Przeciwstawia on ujęcia socjologiczne traktujące wspólnotę jako grupę, kolektyw wewnętrznie związany zbieżnością tradycji czy interesów, podporządkowujący

4
5

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291
B. Suchodolski, Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka: konferencja w Jabłonnie k. Warszawy,
w dniach 6-8 listopada, 1982 r, zbiór studiów, Wrocław, Ossolineum, 1982.

137

sobie poszczególne jednostki takiemu postrzeganiu wspólnoty, które uwydatnia
wzajemne relacje człowieka wobec człowieka w dialogu pozwalającym na zrozumienie
i współodczuwanie. Filozof Martin Buber odróżnia zaś od kolektywów wspólnotę
autentyczną, realizującą się w kategoriach „ja i ty”6. Wydaje się, że w dobie coraz
bardziej zinstytucjonalizowanej i zorganizowanej rzeczywistości, w której stosunki
międzyludzkie wyznaczane są przez role, jakie muszą pełnić poszczególne jednostki,
role często narzucane nam już w oficjalnym systemie edukacji, istotny jest apel
o bezpośredni, autentyczny stosunek człowieka do człowieka.
Wiele jest budujących, pozytywnych przykładów pedagogów, którzy wychowują
młode pokolenia bez masek, jakie nakłada na nich rola zawodowa. Jednak czy sam
proces kształcenia rozumiany – jak czytamy w słowniku pedagogicznym Wincentego Okonia – jako „łącznie nauczanie i uczenie się”7 jest gotowy na taki dialog?
Warto wspomnieć, że „kształcenie” w ujęciu pedagogów kultury różni się
zasadniczo od potocznego rozumienia tego pojęcia jako nauczania i uczenia się,
nie może też być utożsamiane z samym tylko wzbogacaniem wiadomości uczniów.
Proces kształcenia nie ogranicza się bowiem tylko do procesu poznawania, czy
nawet do jak najpełniejszego rozumienia wartości duchowych, tkwiących w dobrach
kultury, wymaga autentycznego przeżywania tych wartości. W konsekwencji – jak
pisze Miron Krawczyk – kształcenie jest pojmowane jako proces umożliwiający
wszechstronny rozwój osobowości, ponieważ oddziałuje on nie tylko na sferę
poznawczą psychiki człowieka, ale także i na jego sferę emocjonalną (przeżywanie wartości). Na tym nie wyczerpują się jeszcze zadania kształcenia, ani też nie
zanikają wszystkie wątpliwości, związane z właściwym rozumieniem tego pojęcia.
Istotnym zadaniem kształcenia jest bowiem rozwijanie w osobowości potrzeby
oraz zdolności wyzwalania wartości tkwiących w poszczególnych dobrach kultury8.
Nie wystarcza zatem samo tylko dostrzeganie owych wartości, ich wydobywanie
i przeżywanie – chodzi bowiem o ich wskrzeszanie, o samodzielne, nacechowane
indywidualnością TWORZENIE.
Postulat, by „być kimś” zamiast „mieć coś”
Bardzo często w swej pracy spotykam się z traktowaniem ośrodków edukacji
czy kultury jako miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju transakcje. Płacimy
za edukację, oczekujemy umiejętności. Logujemy się na platformie internetowej
i dowiadujemy się ile nasze dziecko zarobiło dziś ocen czy punktów z zachowania.
Moja córka otrzymuje co roku kapitał 100 punktów z aktywności społecznej
– sumę tę może roztrwonić, chodząc w butach z za dużą cholewką lub podwoić,
przynosząc makulaturę (kilogram – 2 pkt.). Podobna matematyczna rachuba obowiązuje przy frekwencji ucznia i wolontariacie (50 pkt. od jednej umowy). Wydaje
się, że ramy programowe i otoczenie prawne jeszcze pogłębiają ten proces. Insty-

6
7
8
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tucja kultury, w której pracuję, zmaga się z dylematem związanym z nałożeniem
opłat na wszystkie działania, co jest zgodne z obecnymi interpretacjami polityki
fiskalnej państwa. Z trudem przebija się argument, że takie sfery życia społecznego
jak udział w otwartych projektach realizowanych przez samą społeczność powinny
być nieodpłatne, podobnie np. wejścia do galerii, czy możliwość zbiorowego korzystania z przestrzeni publicznych. Postulowana przez Ericha Fromma postawa
„być” nad „mieć” wydaje się posiadać nowe znaczenie w cywilizacji, w której coraz
częściej „jesteśmy” w sieci. Realizowane ostatnio badania foresightowe (związane
z projektowaniem scenariuszy przyszłości) Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie wskazują cyfryzację technologii jako jeden z głównych
czynników niepewności w 20-letniej perspektywie rozwoju społecznego w Polsce.
Nie wiadomo czy digitalizacja komunikacji społecznej wzmocni nasze więzi międzyludzkie, czy wyobcuje nas i umieści za komputerami, niezdolnych do realnego
społecznego działania. Niezależnie od tego ważne wydaje się przede wszystkim
kształtowanie postaw nonkonformistycznych, którym sprzyjają kontakty oparte na
relacjach, a nie transakcjach9.
Z tym postulatem wiąże się również troska o uznanie prymatu wartości nieinstrumentalnych nad wartościami, które są środkiem służącym do osiągania innych
celów. Mamy jako ludzie prawo do przeżyć, które są cenne same w sobie i które
niczemu nie służą, prócz radości, jaką nam dają. Takimi przeżyciami są przeżycia
miłości, przyjaźni, kontaktu ze sztuką i przyrodą, zdobywania wiedzy zaspokajającej
i rozbudzającej ciekawość.
Tymczasem w swojej pracy często doświadczam sytuacji, w której grupa
uczniów odwiedzająca galerię czy salę teatralną ma niemal pewny obowiązek napisania relacji, artykułu, czy recenzji spektaklu. Taki proces uruchamia w młodych
ludziach skojarzenia „kultura – przykry obowiązek”, nie pozwalając cieszyć się
samym aktem przeżywania sztuki. Podobnie ewidencjonowanie wszelkich działań
społecznych w postaci umów wolontariackich, pieczątek, potwierdzeń demoralizuje i odbiera radość bezinteresownej pracy. Jest wielu wspaniałych nauczycieli,
poświęcających swój prywatny czas na pracę z młodzieżą, jednak są i tacy, na
których system nakłada pracę z wolontariuszami jako programowy obowiązek.
Podobnie traktowana jest często edukacja obywatelska. Za przykład niech posłuży
check-lista zadań, jakie muszą spełnić uczniowie jednego ze śląskich gimnazjów,
aby uważać się za posiadających wiedzę o regionie:
- wymienić cechy wyróżniające własny region
- wymienić przedstawicieli życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego regionu
- zatańczyć taniec regionalny
- zaśpiewać dwie piosenki reprezentujące folklor własnego regionu
- omówić podział administracyjny swego miasta
- rozpoznać faunę i florę swojego regionu
- wymienić daty najważniejszych wydarzeń z historii regionu
9
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rozpoznawać herby miasta i regionu
wymienić cechy folkloru
wymienić nazwy czasopism regionalnych
określić rolę samorządu terytorialnego oraz wymienić nazwiska jego przedstawicieli
określić położenie geograficzne regionu
wymienić zabytki architektoniczne regionu.
Istotne wobec budowania postulowanych wartości nieinstrumentalnych wydaje
się również tworzenie narzędzi pomiarów jakościowych, a nie – jak to bywa dziś
często – wyłącznie ilościowych skuteczności pracy edukacyjnej. Zadanie to wydaje
się trudne i powinno być celem instytucji tworzących standardy pracy edukacyjnej.
Postulat tworzenia wartości zamiast korzyści
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: po co właściwie żyjemy i co chcemy
mieć z życia? Czyż nie jest prawdą, iż człowiek nie tylko chce żyć, ale chce żyć
w określony sposób, uznany za wartościowy? Zespołem takich wartości jest kultura. Dlatego niesłusznie określa się ją niekiedy jako rzeczywistość symboliczną,
ponieważ określenie takie nasuwa przypuszczenie, że jest ona tylko znakiem realnego życia. A przecież jest ona właśnie najgłębszą i podstawową rzeczywistością
ludzkiej egzystencji. Mylimy się, sądząc, iż taką rzeczywistością jest tzw. życie
realne organizowane wedle zasady korzyści. Naprawdę jest ono rzeczywistością
wtórną w stosunku do rzeczywistości pierwotnej, będącej światem wartości.
Albert Einstein uważał, że „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”. Z perspektywy
animatora kultury wydaje się, że polski system kształcenia aktywnego społeczeństwa
obywatelskiego pominął jakże istotny element kształtowania wyobraźni w procesie
budowania postaw społecznych. Praca nad rozwijaniem wyobraźni uczniów wymaga
specyficznych umiejętności pedagogicznych, zdobywanych poprzez ćwiczenia i praktykę.
Potrzebna wydaje się praca szkoleniowa z nauczycielami oraz zacieśnienie relacji między
edukacją a kulturą. Twórcze rozwijanie wyobraźni daje znakomite efekty w artystycznych placówkach wychowania pozaszkolnego (domach pracy twórczej, Młodzieżowych
Domach Kultury), mimo że nie są one obwarowane zadaniami programowymi w upowszechnianiu postaw obywatelskich. Zdaję sobie sprawę, że trudno rozpisać postulaty
o rozwijaniu wyobraźni w formie wskaźników programowych. W mojej opinii istotne
wydaje się więc zbudowanie pewnego marginesu swobody i autorskiego kreowania
form i treści pracy z młodzieżą w odniesieniu do kontekstu lokalnego. Niezrozumiałe
jest dla mnie układanie jednego kanonu lektur szkolnych dla całego kraju bez poszanowania dla specyfiki regionów oraz kontaktu z lokalnymi twórcami.
W Chorzowie – mieście, z którego pochodzę – jedynym zniszczonym w czasie
II wojny światowej budynkiem była synagoga, znajdująca się w centralnej części
miasta. Dziś upamiętnia ją jedynie niewielka tablica znajdująca się obok wybudowanej w miejscu synagogi restauracji McDonald’s. Przeszukując materiały do edukacji
regionalnej, nie natknąłem się nigdzie na choćby wzmiankę o społeczności żydowskiej
zamieszkującej nasze miasto przed wojną. Tymczasem urodzony w tym mieście autor
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wielokrotnie nagradzanej książki „Gnój”, Wojciech Kuczok tak opisuje to zdarzenie:
„…Jedynym budynkiem w mieście, który uległ całkowitemu unicestwieniu,
bo gruzowisko natychmiast unicestwiono – w tym z nagła odwiecznie niemieckim
mieście dbano o odwieczny niemiecki porządek – jedynym tedy budynkiem, który
zrównano z ziemią, tak aby nawet resztki wspomnienia o nim nie walały się po
ziemi, ale z ziemi, precyzyjnie zainstalowanymi ładunkami wybuchowymi, zniszczonym (…) była synagoga…”10.
Cała akcja książki – choć pisana współczesnym dla młodego człowieka językiem – opowiada o rzeczach uniwersalnych, a dzieje się na ulicach mojego miasta.
Wydaje się, że prymat wartości nad korzyściami w wymiarze lokalnym to również
budowanie szczerych, bliskich relacji z historią i życiem codziennym rodziny, sąsiadów i najbliższego otoczenia, oraz tworzenie lokalnych narracji.
Postulat budowania wspólnych wartości dla różnych kultur
Na przekór relatywizmowi, który przebija się również w programach szkolnych,
głosząc, że wartości zawsze funkcjonują w określonych sytuacjach społecznych i indywidualnych, Suchodolski stawia pytanie: Czy jest możliwe wielkie porozumienie
mieszkańców globu w podstawowych sprawach ich współżycia? Stawia dalej tezę, że
pokój uniwersalny wiązać się może jedynie z poszukiwaniem i obroną wspólnych wartości rodzaju ludzkiego, a nie fanatyzmem lokalnym, czyniącym z różnic pole walki11.
Dogłębną analizą zjawisk społecznych i kulturowych związanych z zagrożeniem
zarówno globalizacją, jak i fundamentalizmami zajmuje się również w swojej książce
„Dżihad kontra McŚwiat” Benjamin Barber. Ta powszechnie znana, napisana jeszcze
przed 11 września 2001 roku publikacja wskazuje liczne przykłady, że globalizacja
i wszelkiego rodzaju ekstremizmy lokalne mogą się łączyć i nawzajem wzmacniać,
o ile nie znajdziemy między nimi miejsca dla społeczeństwa obywatelskiego. Autor
poświęca spore fragmenty książki Europie Środkowej, w tym Polsce, zastanawiając się m.in.: „Dlaczego system edukacji, który wychował nas do obywatelskiego sprzeciwu wobec totalitaryzmu komunistycznego w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych nie zapobiegł jedynemu w swoim rodzaju antysemityzmowi,
który jest faktem u całkiem sporej części społeczeństwa – antysemityzmowi wyhodowanemu bez udziału mniejszości żydowskiej” 12. Autor, wskazując również
na zagrożenia kapitalizmu, jako jedno z największych wymienia konsumpcjonizm,
który generuje różnego rodzaju działania komercyjne, mające na celu wydzielenie jednostki z grupy, gdyż w pojedynkę jesteśmy bardziej podatni na działania
marketingowe. Antidotum – zdaniem autora – jest edukacja prowadzona jako
komunikacja społeczna, a nie usługa, oraz promowanie życia w zbiorowościach.
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Edukacja społeczna powinna – zdaniem Barbera – diagnozować i odpowiadać na
nowe, nieznane wcześniej zagrożenia, takie jak np. podszywanie się rynku komercyjnego pod kampanie społeczne („We are the World, United Colors of Benetton”).
Rynek – zdaniem autora – nie może sprzedawać już towarów, sprzedaje więc idee
i marzenia, które często zastępują idee demokratycznego społeczeństwa.
Kolejnym zagrożeniem dla rozwoju aktywności obywatelskiej są media, które
promują homogeniczną, własną wizję świata, spychając na głęboki margines całe
bogactwo lokalności, w której żyjemy. Zachodnie uogólnienia nie niosą jednak
wartości uniwersalnych.
Ciekawą lekturą o kształceniu postaw społecznych w polskim systemie szkolnictwa jest opublikowany w 2011 roku raport pt. „Wielka Nieobecna”, pod redakcją
Marty Abramowicz, o edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Autorki tekstu
zbadały obszary doskonalenia nauczycieli oraz kształcenia uczniów i uczennic.
W obszarze doskonalenia nauczycieli wskazały na brak wymogów stawianych
w procesie edukacji nauczycielom w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji oraz
brak możliwości pogłębiania wiedzy w tym zakresie na kursach czy szkoleniach.
W zakresie edukacji młodzieży autorki sygnalizują, że na takich przedmiotach
jak język polski, historia, czy wiedza o społeczeństwie pojawia się bardzo mało informacji o mniejszościach oraz grupach i osobach dyskryminowanych. Mimo wielu
wykładni w podstawach programowych w tym zakresie, uczniowie nie są uczeni w jaki
sposób reagować na przemoc czy dyskryminację, niewiele dowiadują się o osobach
i grupach dyskryminowanych, gdyż nie istnieją one w podręcznikach (m.in. autorki
wskazują, że ze współczesnych podręczników niemal zniknęły osoby starsze)13. Postulując poszukiwanie wartości uniwersalnych, warto wypracować najpierw metody
wychowania oparte na empatii i współistnieniu w coraz większej różnorodności.
Na podsumowanie chciałbym przywołać najprostsze rozumienie społeczeństwa
obywatelskiego, jako potrafiącego działać i współpracować niezależnie od instytucji
państwowych14. Stąd też z punktu widzenia animatora społecznego istotny wydaje
się postulat o współpracy publicznego systemu szkolnictwa i grup społecznych,
skupionych w organizacjach pozarządowych czy innych grupach (rodzice, sąsiedzi
szkół, partnerzy wielosektorowi), pamiętając, że podstawą otwartego i aktywnego
społeczeństwa jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akceptujący, a także szukający aprobaty u innych. Bierze on udział w działalności ekonomicznej,
kulturalnej, domowej, stowarzyszeniowej i każdej innej, która rodzi się i rozwija
w społecznościach lokalnych. Te z kolei są źródłem inicjatyw, nieograniczanych naciskami władzy o charakterze państwowym. Edukację społeczną powinniśmy więc
rozpocząć, kierując się od jednostki do zbiorowości, w myśl tezy, którą Antoine
de Saint-Exupéry przedstawia następująco:
„Jeśli utwierdzimy w sercach ludzi szacunek dla człowieka, to w końcu zbudują
oni system społeczny, polityczny, czy ekonomiczny, który ten szacunek uświęci”.

13
14
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http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Wielka_nieobecna_raport.pdf
http://pl.wikipedia.org

Piotr Kowalik

Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa

Kompleksowa edukacja żydowska
w Zespole Szkół Lauder-Morasha
w Warszawie
Wstęp
Dzięki wielkiej zmianie politycznej w naszym kraju w 1989 roku, możliwe
stało się także odrodzenie szkolnictwa żydowskiego, które zanikło w Polsce w
wyniku antysemickiej kampanii w 1968 roku. Obecnie w Polsce funkcjonują
przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum prowadzone w Warszawie przez
Fundację Laudera. Ponadto we Wrocławiu działają dwie szkoły żydowskie, których
działalność także zainicjowała Fundacja Laudera.
Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie edukacji żydowskiej, realizowanej
obecnie w szkołach warszawskich w perspektywie historycznej idei nauczania
żydowskiego od czasów najdawniejszych.
Chinuch znaczy edukacja
„Bieda jest tylko tam, gdzie nie ma wiedzy”
Talmud, Nedarim 41
Od początku dziejów narodu wśród Żydów panowało przekonanie, że podstawą wiedzy jest dobra znajomość judaizmu w celu jego praktykowania. Na każdą
lokalną społeczność został nałożony obowiązek zapewnienia dzieciom podstaw
wykształcenia. Obowiązkiem rodzica było dopilnowanie, aby każde dziecko jak
najszybciej potrafiło czytać, pisać i liczyć. Uważa się, że „powszechne nauczanie”
w Judei zostało wprowadzone w I wieku p.n.e. z inicjatywy lidera Sanhedrynu
Szymona Ben Szetacha, za panowania królowej Aleksandry Salome. Traktat Talmudu Pirke Awot w 5. rozdziale opisuje poszczególne cezury czasowe etapów
edukacji i oczekiwane osiągnięcia w nauce. W starożytności dotyczyła ona wy143

łącznie chłopców. Myśl żydowska w okresie późniejszym, na czele ze słynnym
średniowiecznym dziełem „Sefer Ha-Chinuch”, stale rozwijała idee pedagogiki, w
tym wielkie znaczenie indywidualizacji nauczania, dostosowanie nauczyciela do
zdolności i predyspozycji każdego ucznia. Tradycyjne żydowskie podejście do
edukacji kładzie nacisk na fakt, że jest ona procesem trwającym całe życie.
Filozofia edukacji żydowskiej w szkołach Lauder-Morasha w Warszawie
Przedszkole Laudera, pierwsza żydowska placówka edukacyjna w Polsce po
1969 r., rozpoczęło działalność w 1989 roku, Szkoła Podstawowa Lauder-Morasha w 1994 r., a Gimnazjum Laudera w 1999 r. To oczywiste, że żadna z tych
placówek nie jest prostą kontynuacją przedwojennych czy powojennych instytucji
żydowskich zajmujących się edukacją. Z racji prowadzenia placówek przez fundację
amerykańską oraz tego, że pierwsza dyrektor przyjechała ze Stanów Zjednoczonych,
szkoły w obszarze programu żydowskiego czerpały z doświadczeń szkolnictwa
żydowskiego w Ameryce.
Za pierwsze i najważniejsze zadanie uznano, że placówki mają służyć całości środowiska żydowskiego w Polsce, w całej jego różnorodności. Szkoły służą
wspieraniu kształtowania tożsamości żydowskiej uczniów w wielu aspektach:
kultury, religii, języka hebrajskiego, rozbudzenia aktywności w środowisku Żydów
polskich, zainteresowania Izraelem oraz innymi ośrodkami diaspory. Uznano, że
to wszystko staje się możliwe dopiero wtedy, kiedy przedszkole i szkoły budują
bezpieczną przestrzeń dla kultywowania i ekspresji własnej żydowskości każdego
ucznia.
Główne narzędzia edukacji żydowskiej w szkołach Lauder-Morasha
Przedszkole i szkoły od początku wprowadziły i stale wzbogacają cały zestaw
narzędzi formalnych (obowiązkowe przedmioty nauczania) i nieformalnych, które
służą realizacji celów opisanych w punkcie 2. Do najważniejszych z nich należą:
–
język hebrajski
–
język angielski
–
kultura żydowska/judaistyka
–
historia żydowska
–
projekty przedmiotowe i interdyscyplinarne szkolne, międzyszkolne oraz wyjazdowe
–
obchody szabatów i świąt żydowskich
–
kuchnia koszerna
–
udział w życiu środowiskowym i współpraca z całością środowiska w Polsce
oraz z innymi ośrodkami diaspory
–
kontakt z Izraelem
–
praca nad świadomością historyczną i pamięcią: świadkowie, miejsca historii,
źródła wiedzy o historii, upamiętnienia.

dr Rafael Frick

Instytut Pedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Ludwigsburg

Przemiany ideałów edukacyjnych
Kościoła katolickiego w świetle
dokumentów Kościoła powszechnego

E

dukacja to proces, który dokonuje się w wyniku oddziaływania rodziny,
mediów, szkoły, a także poprzez samokształcenie. Niniejsze rozważania
skupiają się na edukacji szkolnej, a ściślej na szkole prowadzonej przez Kościół
katolicki, będącej najważniejszą formą oświatowego zaangażowania Kościoła.
Interesują nas ideały edukacyjne przyświecające Kościołowi w owej działalności,
a które formułowano w dokumentach watykańskich (w okresie od 1929 do 2007
roku) jako obowiązujące dla całej, ponadnarodowej społeczności katolickiej. Ideały
te stanowiły wytyczne określające model edukacji wdrażanej przez Konferencje
Episkopatów w obrębie poszczególnych krajów.
Pierwszy rozdział przedstawia kilka podstawowych danych na temat globalnej
skali działalności oświatowej Kościoła. Rozdział drugi poświęcony jest rozważaniom na temat głównych celów i zasad szkolnictwa katolickiego, wynikających
z dokumentów Kościoła powszechnego opublikowanych w latach 1929–2007.
Trzeci rozdział daje krótkie omówienie dokumentu pt. Kryteria jakościowe dla
szkół katolickich, wydanego przez Konferencję Episkopatu Niemiec w roku 2009.
Na podstawie tegoż tekstu odtworzone zostaną kościelne ideały edukacyjne, jakie
przyjęto w tym państwie. Artykuł zamyka krótkie Podsumowanie.
1. Skala szkolnictwa katolickiego
Szkoła katolicka1 jest w rozumieniu Kościoła jego integralną częścią, przez
którą realizuje się jego obecność w świecie. Przez własne instytucje oświatowe
Kościół katolicki staje się uczestnikiem życia publicznego, i to w skali uniwersalnej
1
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Odnośnie do pedagogicznych podstaw szkoły katolickiej z perspektywy Kościoła powszechnego por.
Frick 2006; odnośnie do specyficznej sytuacji w Niemczech por. Sajak 2012 i Wittenbruch, w Polsce
Wieczorek 2007.
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(wielo- czy ponadnarodowej), gwarantując sobie w ten sposób pozycję „globalnego gracza”. O jego stanie posiadania w tym zakresie świadczą następujące dane
(zob. Frick 2006, s. 10):
–
około 50 milionów uczniów uczęszcza na całym świecie do szkół katolickich;
–
Kościół prowadzi ponad 200.000 „szkół”, a dokładniej ujmując: placówek
oświatowych;2
–
owe kościelne placówki edukacyjne angażują miliony nauczycieli;
–
szkoły katolickie zrzeszone są w Międzynarodowym Związku Szkolnictwa Katolickiego (Office International de l’Enseignement Catholique), który podzielony
jest na agendy obejmujące swym zasięgiem z reguły całe kontynenty;
–
wspomniane powyżej agendy obejmujące poszczególne kontynenty (dla Europy: Comité Européen de l’Enseignement Catholique) ściśle współpracują
z agendami powołanymi dla poszczególnych krajów, tworząc razem gęstą
sieć.
W świetle powyższych danych widać wyraźnie, iż na całym świecie nie ma
innej organizacji oświatowej o podobnym zasięgu. Żadna nie dorównuje Kościołowi
katolickiemu, tak pod względem liczby uczniów, nauczycieli i szkół, jak i stopnia
instytucjonalizacji i ustrukturyzowania.
W powszechnej opinii szkoły katolickie uważane są za „dobre” szkoły. W Niemczech zainteresowanie nimi wciąż jeszcze przerasta liczbę oferowanych miejsc,
co zresztą dotyczy także innych placówek niepublicznych (por. Lohmann i inni
2009). Jednakże wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców, którzy zgłosili
swoje dziecko do szkoły katolickiej (por. Frick/Godel-Gaßner 2012) 3, wskazują
raczej na to, że źródłem owej „dobrej opinii” jest nie tyle przekonanie o edukacyjnej efektywności szkoły wyrażającej się np. tym, że szkoły katolickie lepiej
uczą matematyki czy języków obcych, ile przede wszystkim oczekiwania co do
tzw. czynników miękkich, jak np.:
–
dobra atmosfera w szkole;
–
zaangażowani nauczyciele;
–
owocna współpraca pomiędzy rodzicami a szkołą;
–
poczucie bezpieczeństwa.
„Dobra opinia” o szkołach katolickich w Niemczech (por. Sajak 2012, s. 37)
jest zjawiskiem odnotowanym także w innych krajach, dlatego też warto zastanowić
się nad tym, co te szkoły łączy, jaka jest ich wspólna – także prawna – podstawa.

2
3
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W pojęciu „instytucje szkolne” mieszczą się zarówno szkoły, jak i przedszkola, które w zależności od
kraju zalicza się do kategorii „szkoła” lub też uważa za odrębną grupę.
Badania obejmują motywy wyboru szkoły przez rodziców, którzy zgłosili swoje córki do szkoły
realnej dla dziewcząt w niemieckim kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Szkoły dla dziewcząt
prowadzone są prawie wyłącznie przez organizacje katolickie.

2.

Dokumenty kościelne jako źródło norm i zasad „katolickiej” działalności
oświatowej

Co określa charakter „katolicki” działalności edukacyjnej, realizowanej w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez organizacje katolickie? Co wyznacza zasady, stanowi
impuls i normy funkcjonowania współczesnych katolickich instytucji oświatowych?
Istotne znaczenie mają tu dwa czynniki: z jednej strony jest to podporządkowanie doktrynie kościelnej, z drugiej krytyczne spojrzenie na osiągnięcia nowoczesnej pedagogiki i badań empirycznych nad edukacją4. Należy wziąć też pod
uwagę, że wraz z anglosaską koncepcją literacy przyjęto pewne ograniczenia co
do osiągnięć poznawczych w edukacji (por. Wittenbruch 2013, s. 165), do czego
akurat szkoły katolickie nie dążą.
Z drugiej zaś strony uwzględnianie przepisów kościelnych w działaniach pedagogicznych konkretnych szkół katolickich powinno być dla nich czymś oczywistym. Kościelne wskazówki znajdują się w pismach watykańskich o wychowaniu
i szkole. Im też poświęcimy dalszy ciąg naszych rozważań.
Przez pojęcie pisma rozumie się tu osiem komunikatów Stolicy Apostolskiej do
Kościoła powszechnego, na mocy których w ciągu ostatnich 80 lat normowano na
całym świecie katolicką edukację, określając fundamenty działalności pedagogicznej
szkół. Dokumenty te można pogrupować według ich ważności z punktu widzenia
prawa kościelnego. Dwa z tychże tekstów mają rangę najwyższą: pierwszy z nich
pochodzi od papieża Piusa XI, drugi zaś został uchwalony przez Sobór Watykański II.
Można więc powiedzieć, że są to dokumenty zasadnicze. Efektem Soboru było także
sześć tekstów opublikowanych przez Watykańską Kongregację do spraw Wiary, które
można uznać za dokumenty uzupełniające wobec soborowej regulacji zasadniczej.
Dokumenty zasadnicze
„Divini illius Magistri” (DIM) – O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży
Pierwsze wydanie dokumentu znane jest pod tytułem będącym początkowymi
słowami jego łacińskiego tekstu Divini illius Magistri (DIM); tytuł niemieckiej wersji
językowej brzmi Die christliche Erziehung der Jugend (Chrześcijańskie wychowanie
młodzieży)5. Poniżej kilka najważniejszych danych dotyczących encykliki z 1929 r.
Jako autor tekstu podpisany jest papież Pius XI (Achille Ratti; ur. 1857, zm. 1939).
Zanim w roku 1922 wybrany został na papieża, działał m.in. jako nuncjusz apostolski
w Polsce6. W okresie swojej kadencji zawarł szereg konkordatów regulujących stosunki
pomiędzy państwem a Kościołem, w tym np. konkordat z Polską (1925), z Włochami
(1929; tak zwane „Traktaty Laterańskie”), z Austrią i z Niemcami (oba w 1933 r.).

4
5
6

Por. na przykład Hattie 2013 ogólnie dla obszaru anglojęzycznego; odnośnie do krytyki badań Hattie
Beywl/Zierer 2013, s. XI-XVI.
Wersja łacińska w Acta Apostolicae Sedis 22 (1930), s. 49-86; tłumaczenie niemieckie w: Peil 1963.
Na ten temat oraz o wychowaniu chrześcijańskim w Polsce por. fragmenty w pracy: Frick 2013.
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Encyklikę tę opublikowano w roku 1929, kilka lat po rewolucji październikowej w Rosji i zakończeniu I wojny światowej oraz po około 30 latach od „ogólnoeuropejskiego przełomu w filozofii edukacyjnej, skutkującego odchodzeniem od
chrześcijaństwa” (Korherr 1994, s. 8).
Dokument7 powstał z zamysłem wytyczenia wiążących punktów orientacyjnych
w kwestiach dotyczących pedagogiki i szkolnictwa8 i determinuje obraz tradycyjnej,
katolickiej pedagogiki do dnia dzisiejszego. W tamtym czasie encyklika była „trwałym
impulsem skłaniającym do zajęcia się przez Kościół kwestiami wychowania zarówno
w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym (tamże, s. 10). Dziś jednak tekst ten
nie ma już niemalże żadnego znaczenia. Przedstawiane w nim stanowiska zostały
częściowo zrelatywizowane lub zdezaktualizowały się, głównie przez przyjęcie ustaleń
Soboru Watykańskiego II oraz w wyniku następujących po nim przeobrażeń.
„Gravissimum educationis” (GE) – Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Encyklika o wychowaniu zastąpiona została deklaracją „Gravissimum educationis” (GE) Soboru Watykańskiego II (1962-1965) 9. Tekst stanowi jeden z 16
dokumentów soborowych i został opracowany przez grupę składającą się z ok.
30 Ojców Soboru10.
Na samym soborze kwestie edukacyjne stanowiły raczej margines. Josef
Ratzinger, wówczas młody doradca soborowy ds. teologicznych, a w latach 20052013 papież Benedykt XVI, ujął to w następujących słowach: „Trzeba powiedzieć,
że ów tekst [Gravissimum educationis] nie został potraktowany przez Ojców
z wielką miłością. Raczej przecisnął się przez tylne drzwi, otwierane przez kolejne
fazy zmęczenia” (Ratzinger 1967, s. 53-54).
Pomimo marginalnego znaczenia wśród zagadnień samego soboru Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim stała się istotnym przyczynkiem do dalszego
rozwoju pedagogiki katolickiej.

Stanowiska merytoryczne w DIM i GE
Papieska encyklika O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży z 1929 r. (DIM)
i soborowa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim z 1965 r. (GE) wykazują
elementy wspólne, nie brak jednak także wyraźnych różnic (por. Frick 2006, s.
148-149). Poniższe zestawienie przedstawia w ogólnym zarysie najważniejsze
stwierdzenia zawarte w obu tekstach:
Divini illius Magistri
W DIM bardzo dobitnie podkreślane są tradycyjne, katolickie poglądy na
wychowanie. Akcentuje się, że:
n
Wychowanie katolickie przewyższa wszelkie inne wychowanie (DIM 7)11.
n
Kościół i rodzina muszą współdziałać w kwestiach wychowania (DIM 77).
*Szkoły świeckie lub akatolickie należy odrzucać. Wynika z tego, że dzieci
rodzin katolickich mają obowiązek uczęszczania do szkół katolickich (DIM 79).
W kwestiach prawnych dokument głosił, iż:
n
Instytucje wychowawcze (rodzina, Kościół, państwo) mają różne prawa w zakresie wychowania. Encyklika ustanawia zakresy praw poszczególnych instytucji.
n
Kościół katolicki przyznaje sobie prymat nad państwem i rodziną w zakresie
wychowania i edukacji katolików.
Proklamuje się ostrą walkę ze współczesnym pedagogicznym „modernizmem”.
Pod etykietą „naturalizmu pedagogicznego” zamieszczono kanon „pedagogicznych
herezji”, które w całości odrzucono. W oczach autora DIM kategoria ta obejmuje na
przykład pedagogikę empiryczną, koedukację i wychowanie seksualne (DIM 63).12
Kwestie dydaktyczne i metodyczne stanowią w encyklice marginalia (por.
Frick 2006, s. 38-39).

n
n

7

W kwestii zasad obowiązywania encykliki por. May 1995; w odniesieniu do Divini illius Magistri
Erlinghagen 1963, s. 15-24.
8
Incipit, od których wywodzi się tytuł („Jako namiestnik Chrystusa na tym świecie, boskiego mistrza...[Divini
illius Magistri vices in terrisgerentes…]”), świadczą o aspiracjach encykliki; por. Frick 2006, s. 32.
9
Odnośnie do Soboru Biskupów por. na przykład w: Hünermann/Hiberath 2004-2006 oraz Pesch 2011.
Sobór Watykański II (1962-1965) – zwołany przez papieża Jana XXIII (1881-1963), zakończony przez
papieża Pawła VI (1897-1978) i obradujący w Rzymie – był centralnym wydarzeniem katolickim XX
wieku. Celami bądź też tematami dyskusji ponad 3000 uczestników, z których większość stanowili
biskupi, było m.in. zdefiniowanie stosunku Kościoła do współczesnego świata, reformy wewnątrzkościelne (liturgia; rola osób świeckich) i stosunek Kościoła katolickiego do innych Kościołów i religii
niechrześcijańskich. Zasadnicze cele wyznaczał zwołujący Sobór papież Jan XXIII: aggiornamento
(tzn.: odnowa i uwspółcześnienie Kościoła), odrzucenie „czarnowidztwa”, czyli pesymistycznego
postrzegania teraźniejszości i przyjęcie pozytywnego spojrzenia na nowoczesne trendy w kręgach
kościelnych), miłosierdzie zamiast potępienia (tzn.: żadnych ekskomunik).
10		Biskup diecezji łódzkiej Michał Klepacz (1893-1967) był członkiem tej komisji; por. Frick 2006, s.
355.
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Gravissimum educationis
Dokument uwypukla wychowawczą rolę szkoły, głosząc, iż:
Wychowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka (GE 1).
Wychowanie jest rzeczą zasadniczą, tak dla każdej jednostki, jak i całego
społeczeństwa.
Fakt, iż według sprawozdawców soborowej komisji ds. wychowania w 1960 r.
2/3 wszystkich dzieci na całym świecie nie uczęszczało do szkoły (por. Frick
2006, s. 49-50), uznano za skandal XX wieku („scandalo saeculi”).
Szkołę katolicką określać mają następujące cechy:
W klasach szkoły katolickiej ma panować „ewangeliczny duch wolności i miłości” (GE 8).13

11

Liczba następująca po skrócie „DIM” wskazuje rozdział dokumentu; analogiczny system przyjęto
również w przypadku pozostałych dokumentów.
12 W tle tego stanowiska widoczne jest (neo)scholastyczne odniesienie do augustyńskiej nauki o grzechu
pierworodnym, a tym samym silne zaakcentowanie takich czynników, jak „łaska” i „nadnaturalność”
(por. Frick 2006, s. 257-267).
13		Pochodzenie tego słynnego zwrotu („ewangeliczny duch wolności i miłości”) jest nie do końca
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Ma ona skupiać się na aspektach chrystologicznych, a nie kanonistycznych.
W przeciwieństwie do encykliki o wychowaniu z 1929 r. soborowa deklaracja
o wychowaniu chrześcijańskim GE jest wyraźnie zorientowana chrystologicznie, a nie kanonistycznie.
GE stroni od werdyktów.
Soborowa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim nie zawiera już jakichkolwiek aluzji do pedagogicznych „herezji”, które poddawane byłyby osądowi.14
Optymizm edukacyjny idzie w parze z „minimalizmem pedagogicznym”, dokument bowiem zawiera jedynie ogólne zalecenie, aby szkolnictwo katolickie korzystało
z osiągnięć nauk pedagogicznych i psychologicznych (GE 1). Sposób podejścia
do pedagogiki i szkoły nadal jednak zdradza wyraźne wpływy filozofii i teologii,
współczesny stan wiedzy nauk pedagogicznych jest ignorowany.
n

Dokumenty uzupełniające
Komisja soborowa zajmująca się opracowaniem Deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim nie doceniła złożoności materii, jaką stanowi wychowanie, edukacja
oraz szkoła. W ostatecznej wersji przyjętego dokumentu udało się sformułować
jedynie kilka podstawowych zasad („principia fundamentalis”). Jak planowano,
miała je później rozwinąć komisja posoborowa. Utworzenie tejże komisji nie doszło
jednak do skutku, zamiast niej tym polem problemowym zajęła się Kongregacja
ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica). W ciągu 30 lat
pomiędzy rokiem 1977 a 2007 Kongregacja opublikowała sześć pism poświęconych zagadnieniom szkoły katolickiej15:
1977:
Szkoła katolicka (KS)
1982:
Nauczyciel katolicki – świadek wiary w szkole (KL)
1988:
Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej (RD)
1997:
Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia (ADS)
2002:
Osoby powołane do życia konsekrowanego i ich posłannictwo
		
w szkole (PGL)
2007:
Wychowanie we wspólnocie szkoły katolickiej. Wspólne posłanie
		
duchownych i ludzi świeckich (IGE)
W dalszej części niniejszego artykułu spróbujemy krótko omówić kilka kwestii,
najbardziej uwypuklonych w dokumentach posoborowych.

jasne. Być może powstał on w oparciu o artykuł z leksykonu polsko-austriackiego jezuity Zbigniewa
Stanisława Dunin-Borkowskiego (1864-1934) (por. Frick 2006, s. 200-201).
14 We wstępnym projekcie tekstu można było znaleźć jeszcze następujące, wymagające napiętnowania
„herezje” (por. Frick 2006, s. 49): „Ateizm, komunizm, socjalizm, naturalizm, materializm, laicyzm,
liberalizm, statystyka, ewolucja, przesadny humanizm, racjonalizm, rasizm, intelektualizm, woluntaryzm, agnostycyzm i pragmatyzm”.
15		Publikacje te przetłumaczono na język niemiecki w: Katholische Schulen 2010; Streszczenia, analizy
i interpretacje do tychże pism w: Frick 2005 (ADS, PGL) i Frick 2006 (KS, KL, RD, ADS), a także w:
Nothaft 2012 (KS, KL, RD, ADS, PGL, IGE).
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„Koncepcja wychowania” (projet éducatif; progetto educativo)16
Każda szkoła katolicka ma obowiązek podjęcia inicjatywy, by w drodze intensywnych i wspólnych starań wypracować i realizować własną koncepcję wychowania. Dzięki temu wyznaczony zostaje indywidualny profil pedagogiczny oraz
droga rozwoju każdej szkoły17.
Synteza wiary, kultury i życia
Jest to idea polegająca na tym, aby wiara, kultura i życie wzajemnie się
przenikały. Edukacja religijna nie jest bowiem dodatkiem do edukacji „świeckiej”,
lecz ma wchodzić w korelację z kulturą i życiem codziennym. Uczniowie powinni
być stymulowani do budowania hierarchii wartości poprzez samodzielną refleksję.
Szkoła katolicka jest wspólnotą wychowawczą
Każda szkoła katolicka stanowi wspólnotę wychowawczą18, do której należą
uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice, woźny, sekretarka szkolna etc. Każdy ma
swój wkład w powodzenie procesu wychowania i edukacji. W tym celu jednostki
oraz grupy muszą ze sobą współpracować. W sposobie współdziałania wszystkich
uczestników, we wzajemnych relacjach pomiędzy nauczycielami a uczniami, w poszanowaniu innych grup można wyraźnie dostrzec, że w szkole katolickiej zdołano
stworzyć przestrzeń, w której żywy jest „ewangeliczny duch wolności i miłości”.
Szkoła katolicka ma wymiar społeczno-polityczny
Zasadniczym celem Kościołów chrześcijańskich we współczesnym świecie jest
zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości. W rozumieniu katolickim starania na rzecz
budowy sprawiedliwego świata mają tę samą wagę co głoszenie wiary (por. Langenhorst
1995). W wykładni katolickiej świat taki charakteryzuje się m.in. tym, że zapewnia
możliwość udziału wszystkich ludzi w jego ziemskich dobrach oraz w dorobku cywilizacyjnym ludzkości. Stanowią go m.in.: wolność myśli, wiary i sumienia, prawo każdej
jednostki do współstanowienia i współtworzenia sytuacji politycznej w skali lokalnej
i globalnej. Uczestnictwo to jednak wymaga obecnie choćby minimum wykształcenia.
Innymi słowy: „Sprawiedliwość zaczyna się od edukacji!” (Biesinger 2001, s. 279).
Szkoła katolicka jest „szkołą dla wszystkich”!
Szkoła katolicka przyucza do dialogu między ludźmi różnych kultur i religii
oraz żyjących w różnych warunkach socjalnych (ADS 11). Dlatego też szkoła katolicka musi być otwarta dla wszystkich, nie może być zarezerwowana wyłącznie
dla uczniów katolickich (por. Frick 2007).
W dokumentach z uporem powtarza się ponadto, że nauczyciele szkół katolickich „powinni pozostawać wierni Kościołowi, a szkoły katolickie winny pełnić rolę
instrumentów kościelnej obecności w społeczeństwie” (por. np. RD 33).

16		Szczegółowe informacje: Wittenbruch 2006 i Wittenbruch 2013, s. 161-163 (i inna literatura uzupełniająca).
17 Odnośnie do rozwoju konkretnych szkół „na miejscu” poprzez opracowywanie portretów szkół
i ideograficzne badania szkolnictwa por. Brenk/Salomon 2010.
18		Por. Ladenthin 2003; w ogólnym ujęciu: Gesing 2011.
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Krytyczne rozważania o języku, treści i ujęciu problemów
Opisane teksty kościelne zredagowano w języku, który nie wychodzi naprzeciw
współczesnym nawykom czytelniczym. W ocenie dziennikarza z kręgów bliskich
Kościołowi dokumenty kościelne zbyt często przekazują słuszne tezy w nieatrakcyjnej, nudnej formie (Lohmann 1995, s. 6).
Wypowiedzi zawarte w tychże pismach są zbyt odległe od „nizin szkolnej
codzienności” (Schulte 1984, s. 57)19.
Jak stwierdza krytyk, w jednym z pism „zupełnie zaniechano próby przedstawienia aktualnych, rzeczywistych trudności, z którymi borykają się nauczyciele
i uczniowie” (Hilzensauer 1984, s. 51).
Jednocześnie wobec pedagogów i uczniów formułowane są w znacznej mierze
nierealne oczekiwania (por. np. RD 95; tu: Frick 2006, s. 89).
Od czasu Soboru Watykańskiego II wskazuje się na autonomię nauki. Mimo
to jednak w kolejnych pismach kościelnych osiągnięcia świata nauki pozostają
niemalże niezauważone. Zamiast nich sięga się po argumentację zaczerpniętą od
św. Augustyna i Tomasza z Akwinu. Ponadto wraz z upływem czasu od zakończenia soboru obserwuje się postępującą „reteologizację” tekstów (Wittenbruch
2013, s. 163).
Możliwą konsekwencją językowych i merytorycznych właściwości tychże
tekstów jest znaczące utrudnienie ich recepcji (por. Frick 2006, s. 250). Innymi
słowy – nauczyciele, a więc ci, którzy na co dzień zajmują się szkołą, nie znają
tych tekstów lub znają je w znikomym stopniu (Kurth 1996). Niewielką pociechą
może być fakt, że teksty kościelne dzielą swój los z wytycznymi państwowymi,
jakimi są na przykład programy nauczania. Także te są znane pedagogom jedynie
zdawkowo (por. Vollstädt i inni 1999). Podobnie zresztą, i to również łączy Kościół
z organami państwa, „bezpośrednie kierowanie procesami szkolnymi i edukacyjnymi [...] poprzez programy nauczania możliwe jest tylko w ograniczonym stopniu”
(Plöger 2011, s. 294).
3. „Kryteria jakościowe dla szkół katolickich. Założenia ramowe” (QKS)
Na koniec jeszcze jedna krótka informacja dotycząca krajowego dokumentu,
który w moim mniemaniu zdołał uchwycić zasadnicze przesłanie dokumentów
Kościoła powszechnego, nie tracąc przy tym kontaktu z realiami szkolnymi.
Na podstawie dokumentów Kościoła oraz uwzględniając zdobycze nauk pedagogicznych, Konferencja Episkopatu Niemiec wydała w roku 2009 pismo o następującym tytule: „Kryteria jakościowe dla szkół katolickich. Założenia ramowe”

(Die deutschen Bischöfe 2009)20. Autorzy publikacji postanowili opuścić filozoficzno-teologiczną płaszczyznę rozważań na temat szkoły, niegdyś prawie wyłączną
w pismach Kościoła powszechnego, i zamiast tego włączyć do rozważań kościelnych dorobek nauk pedagogicznych oraz psychologii. Oświadczenie to dotarło do
wszystkich szkół katolickich w Niemczech i ma na celu wspieranie ich w działaniach
na rzecz poprawy jakości ich pracy (por. Schreiber 2009, s. 308-309).
W preambule tekstu wymieniono ogólne cechy charakteryzujące szkołę katolicką. Jak czytamy: „Należy do nich w pierwszej kolejności zasadnicze przekonanie o osobistej godności dziecka i młodzieży, warunkujące wszelkie działania
podejmowane w szkole, a wynikające z tego, że Bóg stworzył człowieka na swoje
podobieństwo (por. Gen 1,27)” (QKS, s. 10; wyróżnienie za oryginałem). Autorzy
podkreślają także wzajemne przenikanie się wiary oraz kultury i życia. Eksponują
również aspekt wspólnoty wychowawczej.
W pięciu „dziedzinach jakości” (QKS, s. 13), którym poświęcono osobny
rozdział21, wymieniono w formie wskazówek „kryteria jakościowe” (QKS, s. 14)
określające ramy, „wewnątrz których ‒ przy założeniu sytuacji idealnej – powinna
poruszać się szkoła katolicka i na które funkcjonujące w kraju placówki powinny
ukierunkować swój rozwój” (tamże).
Wilhelm Wittenbruch zwraca jednak uwagę, że inicjowanie przez Kościół takich procesów rozwojowych, które wskutek przejmowania metod i instrumentów
szkolnictwa państwowego zbliżają szkoły katolickie do świeckich, niesie ze sobą
pewne zagrożenia. Jeśli szkoły katolickie „w dalszym ciągu będą upodabniać się
do państwowego systemu szkolnictwa i jego metod ewaluacji, a realizując zasadę
uzyskiwanie wyników plus przekazywanie wartości religijnych, będą redukować
swoją pierwotną misję, zdewaluują swoje pedagogiczne cele i starania, tracąc
własną tożsamość” (Wittenbruch 2013, s. 166; wyróżnienie za oryginałem).
4. Podsumowanie
Wydawane przez urzędy watykańskie dokumenty kościelne na temat szkoły i pedagogiki prezentowały różne, zależne od czasu ich publikacji, poglądy na
kwestie wychowania, edukacji i szkolnictwa. Zasadniczy podział między tradycyjną
pedagogiką i szkołą katolicką a jej wersją odnowioną wyznacza Sobór Watykański
II i wniesiony przezeń do Kościoła duch aggiornamento. W tymże duchu pozostaje
pismo Konferencji Episkopatu Niemiec Kryteria jakościowe dla szkół katolickich.
Założenia ramowe, które podejmuje próbę wcielenia w życie soborowego hasła odnowy
w szkolnictwie katolickim. Fakt ten można uznać za długo wyczekiwaną praktyczną
realizację teoretycznych ideałów edukacyjnych Kościoła w realnym szkolnym życiu.

20
19		Uwagi przedstawione na przykładzie pisma Der katholische Lehrer – Zeuge des Glaubens in der
Schule (Nauczyciel katolicki – świadek wiary w szkole) z 1982 r.
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21

Tekst dostępny jest w Internecie pod: www.katholische-schulen.de/fileadmin/downloads/DBK_1190.
pdf (stan: 01.06.2013).
QKS zawiera rozdział poświęcony „Wychowaniu”, „Nauczaniu”, „Kierownictwu szkoły”, „Gronu
pedagogicznemu” oraz „Współpracy z rodzicami”.
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Dlaczego język niemiecki?
– czyli jak efektywnie uczyć się
i nauczać innych języka niemieckiego
jako języka świata, języka sąsiada,
języka mniejszości niemieckiej?
Odpowiedź na to pytanie zawiera się w dwóch słowach: PROGRAMY DWUJĘZYCZNE. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba wyjaśnienia tego twierdzenia.
1. Co to są programy dwujęzyczne?
Programy dwujęzyczne to określenie dla wielu różnych form edukacji przedszkolnej i szkolnej, w których dwa języki: np. język polski jako język pierwszy
uczących się (L1, język ojczysty, język większości społecznej w Polsce) oraz język niemiecki (L2, język drugi, język mniejszości) odgrywają znaczącą rolę języka
komunikacji, języka rozwoju poznawczego, „nośnika” wiedzy, czy też „narzędzia”
rozwoju wiedzy. W odniesieniu do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, gdzie
nauka odbywa się bez podziału na poszczególne przedmioty, mówimy o wychowaniu dwujęzycznym. Na tym etapie w języku drugim realizowane są wybrane
zagadnienia i treści programowe, np. zajęcia plastyczne, ruchowe, teatralne itd.
Mianem nauczania dwujęzycznego określa się szkolną naukę wybranych przedmiotów niejęzykowych (takich jak matematyka, historia, czy geografia) zintegrowaną
z nauką języka drugiego w taki sposób, że język ten staje się językiem komunikacji
i pracy na lekcjach tych przedmiotów. W literaturze przedmiotu obok określenia
nauczanie dwujęzyczne (ang. bilingual education, niem. bilingualer Unterricht)
używane są również wyrażenia: edukacja dwujęzyczna, edukacja bilingwalna oraz
zintegrowane nauczanie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych – w skrócie
CLIL od ang. Content and Language Integrated Learning.
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Zasady obowiązujące w programach wychowania i nauczania dwujęzycznego
są oparte na założeniach koncepcji kanadyjskiej immersji, programu opracowanego na początku lat sześćdziesiątych przez naukowców Uniwersytetu im. McGilla
w Montrealu pod kierownictwem W.E. Lamberta (Lambert, Tucker, 1972; Genesee,
1987, 1991). Istnieje kilka modeli immersji, które różnią się od siebie z uwagi
na długość, intensywność i wiek, w którym uczniowie są konfrontowani z nowym
językiem. Ich najbardziej radykalną formą jest „early total immersion” (wczesna
całkowita immersja) – program, który polega na wprowadzeniu języka drugiego
jako jedynego środka komunikacji już w przedszkolu, a potem w pierwszej klasie
szkoły podstawowej. Język pierwszy jako język pracy na lekcji wprowadzany jest
stopniowo od klasy drugiej, tak że od klasy 6 połowa zajęć prowadzona jest
w języku pierwszym. Alternatywną formą wczesnej całkowitej immersji jest immersja częściowa („early partial immersion”). W ramach tego programu obydwa
języki – język pierwszy dziecka i język drugi – są używane jako języki komunikacji w przedszkolu i w szkole, przy czym udział drugiego języka musi wynosić co
najmniej 50% (Genesee, 1987, 1). Podobnie jak w programie całkowitej immersji liczba godzin (i przedmiotów) prowadzonych w języku pierwszym stopniowo
rośnie w późniejszych latach szkolnych. Jeszcze inny wariant immersji stanowią
tzw. programy „opóźnione” („delayed immersion”, 4/5 rok nauki w szkole) lub
„późne” („late immersion”, 7/8 rok nauki). W obydwu przypadkach wprowadzenie
L2 jako języka instrukcji na lekcjach wybranych przedmiotów w szkole poprzedza
faza przygotowawcza intensywnej nauki języka drugiego.
Dla wszystkich programów dwujęzycznych charakterystyczne jest to, że sytuacja nauczania i uczenia się drugiego języka skonstruowana jest tak, aby naśladować naturalne warunki akwizycji językowej, tzn. język drugi nie jest w pierwszym
rzędzie obiektem nauki, lecz równouprawnionym narzędziem komunikacji szkolnej
lub/i przedszkolnej. Niemniej jednak proces uczenia się tego języka wspomagany
jest poprzez zastosowanie formalnych instrukcji językowych. Jest to tym bardziej
niezbędne dla prawidłowego rozwoju L2, im starsi są uczniowie biorący udział
w programie.
2. Jakich rezultatów można się spodziewać w programach dwujęzycznych?
Obecnie wyniki badań kompetencji uczących się w programach dwujęzycznych są bardzo dobrze udokumentowane naukowo. Pierwsze szczegółowe dane
na temat skutków immersji dla rozwoju językowego i intelektualnego uczniów,
a także dla ich osiągnięć szkolnych, zgromadzono w Kanadzie (Lambert, Tucker,
1972; Genesee, 1987; 1991; Day, Shapson, 1996). We wszystkich późniejszych
badaniach prowadzonych także w USA (Genesee, 1987, 116 i n.) oraz w Europie1
uzyskano podobne wyniki:

1

Por. przede wszystkim materiały zebrane w tomie pod redakcją H. Baetens Beardsmore’a (1993) oraz
pod redakcją Ch. Laurena (1994a). Dotyczą one głównie europejskich projektów wczesnej immersji
całkowitej i częściowej. Przegląd wyników badań – zob. Olpińska (2004, 97 i n.).
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W dziedzinie rozwoju języka pierwszego uczniowie w programach dwujęzycznych osiągają wyniki równie dobre lub lepsze niż ich jednojęzyczni rówieśnicy
z grup kontrolnych.
W dziedzinie rozwoju intelektualnego i osiągnięć w poszczególnych przedmiotach szkolnych uczniowie dwujęzyczni osiągają często wyniki lepsze niż ich jednojęzyczni koledzy. Jako przykład mogą służyć badania Stefanie Lamsfuss-Schenk
(2002a i 2002b). Po ponad roku obserwacji i dokumentacji procesu nauczania
historii w klasie dwujęzycznej (z językiem francuskim) oraz klasie kontrolnej (z językiem niemieckim) autorka, nauczycielka historii w obydwu klasach, przedstawiła
następujące wnioski:
–
uczniowie dwujęzyczni przy wykonywaniu zadań problemowych na lekcji historii używają częściej terminów historycznych zaczerpniętych z tekstów źródłowych, które lepiej oddają rzeczywistość historyczną; precyzyjnie formułują
argumenty, odnosząc się do danego kontekstu historycznego i uwzględniając
różne perspektywy historyczne; tworzą często swoje wypowiedzi w postaci
zwartych, logicznych tekstów (nawet jeżeli zadanie tego nie wymaga) oraz
wykazują się umiejętnością oddzielenia faktów historycznych od „propagandy”
wynikającej z subiektywnej oceny rzeczywistości przedstawionej przez autorów
tekstów źródłowych, stanowiących materiał nauczania;
–
uczniowie jednojęzyczni przy wykonywaniu tych samych zadań stosują najczęściej wyrażenia języka ogólnego, podają argumenty o charakterze ogólnym,
ograniczają się do stworzenia listy zagadnień (podpunktów) bez podawania
logicznego związku pomiędzy nimi oraz powtarzają stereotypowe sądy bez
głębszej refleksji i oceny subiektywnej perspektywy historycznej;
–
ponadto uczniowie dwujęzyczni świadomie wiążą nowe wiadomości z wiedzą
przedmiotową uzyskaną na poprzednich lekcjach, co świadczy o tym, iż ich
wiedza historyczna jest szersza i lepiej ustrukturyzowana niż wiedza uczniów
jednojęzycznych.
Jeżeli chodzi o rozwój kompetencji drugiego języka, to należy podkreślić, iż
wyniki uczących się w programach dwujęzycznych zależą od długości ich trwania
i intensywności kontaktu z owym językiem. Najlepsze wyniki osiągają uczący się
w programach wczesnej całkowitej immersji. Niemniej jednak w literaturze przedmiotu podkreśla się fakt, że poziom kompetencji językowej uczniów dwujęzycznych nie
jest równy kompetencji jednojęzycznych mówców L22. We wszystkich programach
można zaobserwować jednak znacznie lepsze wyniki w rozwoju kompetencji L2,
aniżeli w tradycyjnym nauczaniu języka obcego (Lauren, 1994b, 26). Zilustruje to
kolejny przykład: Testy kompetencyjne w dziedzinie rozumienia tekstu czytanego
oraz gramatyki w klasie 7, 8 oraz 9 dwujęzycznego gimnazjum w Niemczech przeprowadził Bredenbröker (2000). Uczniowie bilingwalni w zakresie rozwoju obydwu
umiejętności osiągnęli lepsze wyniki niż ich rówieśnicy, uczący się języka obcego
w sposób tradycyjny, już po roku nauki w klasie dwujęzycznej, zaś w kolejnych
2
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latach wyraźnie zaznaczał się dalszy przyrost różnicy wyników na korzyść uczniów
dwujęzycznych. Szczególnie dużą przewagę uczniów dwujęzycznych odnotowano
w dziedzinie rozwoju umiejętności czytania, m.in. w zakresie:
–
umiejętności wyszukiwania w tekście słów kluczowych,
–
przetwarzania treści tekstu wyrażonych zarówno eksplicytnie, jak i implicytnie,
–
odkrywania wyrażonych w tekście zależności logicznych i łączenia ze sobą
informacji „zawartych” w różnych miejscach w tekście,
–
korzystania z kontekstu w rekonstrukcji znaczenia nieznanych wyrażeń w tekście,
–
gotowości podejmowania ryzyka w interpretacji sensu tekstu (Bredenbröker,
2000, 94).
W Polsce badania kompetencji językowej uczniów bilingwalnych nie są prowadzone. Jednak wysoki poziom nauczania w klasach bilingwalnych dokumentują
bardzo dobre wyniki egzaminów dojrzałości oraz międzynarodowych certyfikatów
językowych, uzyskiwane przez ich absolwentów (Multańska, 2002, 12).
Jednak abstrahując od znakomitych osiągnięć uczących się w zakresie rozwoju
kompetencji L2, można stwierdzić, iż największą zaletą programów dwujęzycznych
jest to, że uczący się przyswajają w nich język drugi jako właśnie nie język obcy,
ale jako język „znajomy”, bliski. W nauczaniu dwujęzycznym język drugi jest nie
tylko „środkiem komunikacji”, lecz również językiem partnera komunikacyjnego,
sąsiada, pomagającym uwzględnić i zrozumieć jego punkt widzenia, jego historię,
kulturę i specyfikę. Jednym z najważniejszych celów nauczania dwujęzycznego jest
rozwój kompetencji interkulturowej, określanej często w literaturze przedmiotu jako
„zrozumienie inności” (Fremdverstehen, Christ, 2004, 31; Breidbach, 2002, 14)
poprzez rozszerzenie i zmianę perspektywy oglądu rzeczywistości, kontrastywną
analizę różnych punktów widzenia oraz wymianę poglądów.
3. Jak organizować programy dwujęzyczne?
Programy dwujęzyczne w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym:
Istnieje kilka możliwości przyporządkowania obydwu języków danym sytuacjom komunikacyjnym. Są to: strategia osoby (jeden wychowawca – jeden język),
strategia czasu (np. język polski przed południem, język niemiecki po południu),
strategia dziedziny lub czynności (np. zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy grupowe – język niemiecki).
Niezależnie od zastosowanej strategii, dla osiągnięcia sukcesu programu
dwujęzycznego muszą zostać spełnione określone warunki (wiele z nich dotyczy
w równym stopniu także dalszych etapów edukacyjnych):
–
kontakt z językiem drugim powinien być możliwie intensywny,
–
kontakt z językiem drugim powinien być możliwie długi i nieprzerwany,
–
wszyscy uczestnicy programu: nauczyciele, wychowawcy, uczący się, dyrekcja
i rodzice powinni znać i akceptować zasady edukacji dwujęzycznej i się do
nich stosować.

Przegląd wyników badań zob. Olpińska, 2004, 97 i n.
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Nauka drugiego języka odbywa się w naturalnej sytuacji uczenia się, w której:
dla użycia L2 i interakcji językowej istnieje zawsze wyraźny kontekst sytuacyjny
i komunikacyjny, tak aby dzieci były w stanie na podstawie tego kontekstu
samodzielnie zrekonstruować znaczenie wypowiedzi językowych,
nauczyciele starają się przede wszystkim, aby uczniowie ich rozumieli, a więc
dostosowują swoje wypowiedzi do ich niedoskonałych umiejętności komunikacyjnych,
prezentacja treści nauczania odbywa się w sposób poglądowy,
percepcja treści jest intensywnie wspierana przez zastosowanie wielu różnorodnych bodźców akustycznych, wizualnych, kinestetycznych, rytmicznych itp3.

l

–
–

l

–
–
–
–
–

–

l

l

Ponadto dla osiągnięcia sukcesu w rozwoju kompetencji L2 konieczne jest, aby:
oferta językowa była bogata i zróżnicowana,
wyrażenia językowe były zawsze powiązane z działaniami, które dzieci obserwują i w których biorą udział,
wypowiedzi L2 stale towarzyszyły rytuałom przedszkolnym (i szkolnym, lekcyjnym),
materiał językowy był ukształtowany spiralnie, aby dać dzieciom możliwość
powtarzania treści, które zostały wprowadzone wcześniej, powracać do nich
w coraz to nowych ćwiczeniach i zadaniach,
uwaga nauczycieli była skierowana na treść, a nie na formę wypowiedzi językowych dzieci.
Programy dwujęzyczne w szkołach ponadpodstawowych (lub od klasy 4)
Na tym etapie edukacyjnym programy dwujęzyczne są realizowane jako:
klasy dwujęzyczne – nauka wybranych przedmiotów jest realizowana wyłącznie w L2 lub na zmianę w obydwu językach, przy czym okres prowadzenia
danego przedmiotu w jednym języku trwa co najmniej jeden semestr, a treści
wykładane w jednym języku nie są powtarzane w języku drugim;
moduły dwujęzyczne – charakteryzują się krótszym czasem trwania i stanowią
realizowane w L2 uzupełnienie regularnej oferty dydaktycznej w ramach zajęć
dodatkowych, kółek zainteresowań, czy projektów międzyprzedmiotowych.

4. Czy nauczanie dwujęzyczne jest kosztowne?
Programy dwujęzyczne wiążą się oczywiście z pewnymi kosztami dodatkowymi,
nie są one jednak tak ogromne, jak by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać.
Koszty programów dwujęzycznych generują przede wszystkim:
l Dodatkowe godziny, przeznaczone na naukę L2 – są tym bardziej potrzebne, im
później rozpoczyna się nauczanie dwujęzyczne. W przypadku wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej nie są potrzebne w ogóle. W przypadku
gimnazjów i liceów dwujęzycznych mogą być potrzebne kursy przygotowawcze.
3
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Więcej o tym zob. http://www.bilingual.com.pl/komp.html
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Materiały dydaktyczne – w programach dwujęzycznych stosowane są dwa
rodzaje materiałów i pomocy naukowych:
autentyczne materiały przeznaczone dla jednojęzycznych użytkowników L2
(książki, czasopisma, filmy, gry planszowe i komputerowe itd.),
materiały zaadaptowane i tworzone na miejscu w trakcie trwania programu
dzięki kreatywności oraz zaangażowaniu wychowawców i nauczycieli, specjalnie
dostosowane do poziomu językowego uczących się drugiego języka.
Kompetencje nauczycieli – sukces programu dwujęzycznego opiera się bez
wątpienia przede wszystkim na kwalifikacjach nauczycieli, którzy powinni
posiadać następujące kompetencje:
wykształcenie pedagogiczne uprawniające ich do pracy z dziećmi lub/i nauczania danego przedmiotu niejęzykowego;
znajomość L1 i L2;
wiedzę z zakresu dydaktyki danego języka drugiego (przy czym nie musi,
a nawet nie powinno być to przygotowanie metodyczne do nauczania języka
obcego, jakim legitymują się np. absolwenci filologii obcych).

W wielu pracach podkreśla się, że specyficzne wykształcenie nauczycieli
w programach dwujęzycznych jest konieczne, aby zapewnić ich długofalowy sukces. W kilku krajach, które od lat stosują skutecznie takie programy, powstały
w niektórych centrach uniwersyteckich specjalne kierunki kształcenia nauczycieli
klas dwujęzycznych. Jeżeli jednak, tak jak w Polsce, nie istnieją odpowiednie możliwości kształcenia kadr, to fakt ten nie powinien przekreślać szansy stworzenia
czy wypróbowania takiego programu. Brakujące kompetencje można uzupełniać
w trakcie trwania programu dzięki współpracy z innymi wychowawcami, przez praktyczne doświadczenia, odpowiednie kursy doskonalące i uzupełniające, np. kursy
językowe. Ważne jest także to, aby doświadczenie zdobywane przez nauczycieli
i wychowawców w grupach dwujęzycznych, ich pionierska praca, pomysły i rozwiązania, mogły być dokumentowane i udostępniane innym.
5.

Uzasadnienie: Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we
wspieraniu rozwoju kompetencji uczących się w zakresie drugiego języka?
Nie mniej ciekawa od wyników badań rozwoju kompetencji uczących się
w klasach dwujęzycznych (por. pkt 2) jest próba ich wyjaśnienia.
W przypadku młodszych dzieci uważa się, że wyjaśnienie jest dość proste
i wynika z naszej wiedzy o procesie nabywania mowy przez dziecko w ogóle. Otóż
uważa się, że w pewnym wieku (do ok. 6. roku życia) dzieci znajdują się w okresie
szczególnej wrażliwości językowej i dysponują wystarczającym potencjałem do nauki każdego języka, a więc nie tylko języka pierwszego, ale także języka drugiego
nabywanego w warunkach naturalnych (tj. w rodzinie bilingwalnej lub/i w środowisku bilingwalnym). Dotyczy to także nabywania L2 w przedszkolu i w szkole,
o ile zostanie stworzona odpowiednia naturalna sytuacja uczenia się, o czym była
mowa już wcześniej (por. Wode, 2002, 36 i n.).
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W przypadku późniejszych etapów edukacyjnych wyjaśnienie jest już bardziej
złożone. Z jednej strony wydaje się, iż wysoki poziom wynika z elitarności tej formy
nauczania, jednak wyniki badań naukowych pokazują, że w klasach dwujęzycznych także uczniowie słabsi uzyskują lepsze wyniki niż uczniowie jednojęzyczni.
Dlatego niektórzy badacze pozwalają sobie postawić tezę, iż sukces nauczania
dwujęzycznego zaprogramowany jest w samym modelu (por. Lamsfuss-Schenk,
2002a i 2002b; Bredenbröker, 2000, 99; Wolff, 2004, 124).
Programy dwujęzyczne stanowią ponadto doskonałą propozycję glottodydaktyczną, która spełnia wszystkie formułowane współcześnie wymagania stawiane
programom nauczania języków obcych4:
Celem procesu nauczania języka obcego jest rozwój kompetencji komunikacyjnej – wszechstronnych umiejętności umożliwiających uczącym się
rozumienie i tworzenie wypowiedzi językowych oraz posługiwanie się nimi
w procesie komunikacji.
Nauczanie dwujęzyczne zakłada integracyjne podejście do kwestii nauczania
danego przedmiotu w L2 i nauczania L2 – uczący się gromadzą w tym procesie
jednocześnie wiedzę przedmiotową i wiedzę o formach językowych. Na przykład:
umiejętność czytania w nauczaniu dwujęzycznym rozumiana jest przede wszystkim
jako umiejętność samodzielnego rekonstruowania treści tekstów, czyli rozumienia
jednostek leksykalnych na podstawie kontekstu, odnajdywania kluczowych informacji w tekście, rekonstruowania związków przyczynowo-skutkowych i układu
chronologicznego w tekście, identyfikowania indywidualnej perspektywy autora
tekstu, zgodnych lub/i przeciwstawnych argumentów na rzecz danego stanowiska
itp. Zadania wykonywane przez uczących się podczas pracy z tekstem wymagają zatem na ogół dogłębnego przetworzenia zarówno treści tekstu, jak i środków językowych. Dotyczy to zresztą zarówno rozwoju umiejętności czytania, jak
i rozumienia wypowiedzi ustnych. Co więcej: w materiałach dydaktycznych CLIL
właściwie nie występują w ogóle typowe ćwiczenia rozwijające tylko umiejętności
receptywne, lecz w przeważającej mierze są to ćwiczenia integrujące umiejętności
receptywne i produktywne. Zadania te wymagają opracowania danego zagadnienia
na podstawie tekstu/tekstów, a czasem także innych źródeł informacji, np. map,
ilustracji, danych statystycznych, encyklopedii, słowników, materiałów filmowych,
internetowych itp., a następnie przedstawienia go w formie ustnej lub pisemnej.
l

Materiał dydaktyczny powinny stanowić teksty autentyczne i adekwatne
komunikacyjnie.
W dydaktyce CLIL jednogłośnie postuluje się konieczność umożliwienia uczącym się kontaktu z tekstami autentycznymi (por. Zydatiss, 2002, 43). Wyrażenie
tekst autentyczny odnosi się w koncepcji nauczania dwujęzycznego głównie do
różnego rodzaju tekstów źródłowych, a także autentycznych materiałów przeznaczonych dla uczniów będących rodzimymi użytkownikami L2, takich jak: podręczl
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ników danego przedmiotu w L2, kompendiów przygotowujących do egzaminów
z danego przedmiotu, leksykonów, atlasów, słowników czy stron internetowych.
Materiał nauczania stanowią oprócz tego adaptowane i dydaktyczne teksty, tworzone
przez nauczycieli przedmiotów niejęzykowych i specjalnie dostosowane do potrzeb
uczących się w klasach bilingwalnych. Materiały te muszą stwarzać uczącym się
możliwie najbardziej intensywny i wszechstronny kontakt z L2 i odzwierciedlać
autentyczne jego użycie, gdyż tylko w ten sposób mogą one spełnić rolę środka
komunikacji i prezentacji informacji na lekcji.
Wypowiedzi językowe powinny być używane w charakterze środków komunikacji w adekwatnych (naturalnych, autentycznych) sytuacjach komunikacyjnych. Zadania, jakie wypełniają uczący się podczas nauki języka,
również powinny być autentyczne (adekwatne komunikacyjnie).
Jedną z najważniejszych zalet nauczania dwujęzycznego jest autentyczność
działania językowego i autentyczność sytuacji uczenia się L2 podczas lekcji przedmiotów niejęzykowych: szkoła jest przecież obszarem nauki i komunikacji, gdzie
zdobywana jest nowa wiedza i rozwijane nowe umiejętności, a także rozwiązywane są problemy organizacyjne i rozwijane zachowania społeczne. W nauczaniu
dwujęzycznym wielką wagę przykłada się do tego, aby treści nauczania stanowiły
tematy aktualne, interesujące dla uczniów, bliskie, a jednocześnie obszerne i wielostronne. Wedle tej zasady wszystkie tematy omawiane w ramach dwujęzycznej
lekcji danego przedmiotu muszą odnosić się bezpośrednio do zainteresowań
i doświadczeń uczących się, nie zaś stanowić jedynie „źródło” nowej terminologii
specjalistycznej. Ponadto przedmioty nauczane dwujęzycznie, z uwagi na ograniczoną
znajomość języka drugiego uczących się, charakteryzują się dużą poglądowością
materiału nauczania i opierają się w znacznym stopniu na działaniach praktycznych,
są ukierunkowane na działanie i eksperymentowanie. Ogromną rolę w nauczaniu
dwujęzycznym odgrywają również projekty.
l

Formy językowe powinny być ćwiczone w odpowiedni sposób. Należy zwracać
uwagę na poprawność wypowiedzi uczących się, bez nadmiernego koncentrowania się na błędach.
Obecnie w literaturze przedmiotu niekwestionowana jest waga, jaką w programach nauczania dwujęzycznego należy przykładać do formalnej nauki języka drugiego. Jak wynika z wielu badań naukowych, systematyczna praca nad
środkami językowymi, ortografią i gramatyką pomaga uniknąć osiągnięcia tzw.
plateau w rozwoju językowym uczniów (Iluk, 2000, 14), zapobiega powstawaniu
pewnych błędów lub pozwala je eliminować. Nauczanie gramatyki jest jednak
postrzegane nie jako „cel sam w sobie”, lecz jako „środek do celu”, tzn. jako
ćwiczenie wspomagające rozwój kompetencji komunikacyjnej uczących się. Praca
nad środkami językowymi jest zintegrowana z rozwojem umiejętności fachowych.
Dotyczy to przede wszystkim wyrażeń językowych niezbędnych do opracowania
treści lekcji oraz potrzebnych w organizacji pracy na lekcji, czyli struktur językowych dotyczących zachowania porządku w klasie, form grzecznościowych
l

Postulaty te zostały przedstawione tu w sposób bardzo skrótowy – więcej o tym zob. Olpińska, 2009.
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zwracania się do nauczyciela i kolegów, przygotowania przyborów i pomocy
naukowych, typowych zadań przedmiotowych itp. (por. clasroom management,
Butzkamm, 2002, 141, 195).
Materiały dydaktyczne powinny być przystosowane do możliwości i umiejętności uczących się.
Materiały dydaktyczne w L2, w tym szczególnie teksty źródłowe, stanowią dla
uczących się nie lada wyzwanie. Dlatego w podręcznikach dla klas bilingwalnych
teksty są bardzo starannie dydaktyzowane, przy użyciu różnorodnych technik
elaboracji tekstu:
–
kompresji, czyli strategii wzmocnienia istotnych informacji w tekście w postaci
streszczenia, podsumowania, tzw. zapowiedników, czyli streszczeń akapitów,
czy też za pomocą środków graficznych, np. tabel, wykresów, schematów itp.,
–
strategii eksponowania niektórych elementów tekstu poprzez zastosowanie
podtytułów, śródtytułów, wytłuszczeń, różnych krojów czcionki, poprzez wydzielanie niektórych partii tekstu w ramkach itp.,
–
strategii wbudowywania dodatkowych informacji wyjaśniających treść tekstu,
np. wyjaśnienie terminów, wykresy, mapki, ilustracje, teksty paralelne itp.,
–
selekcji, czyli strategii eliminacji z tekstu informacji zbędnych bez szkody dla
jego autentyczności komunikacyjnej.
l

Nauczanie i uczenie języka powinno mieć charakter problemowy i odkrywczy.
Wśród ważnych celów edukacyjnych nauczania dwujęzycznego znalazło
się m.in. wspieranie rozwoju samodzielności i autonomii uczących się (por.
Thürmann, 2005: 82 i n.; Breidbach, 2002, 16), a także rozwój umiejętności
współpracy w grupie, postawy dialogu i wspólnego rozwiązywania problemów.
Dlatego spora część ćwiczeń w podręcznikach dla klas dwujęzycznych to zadania kreatywne, polegające na rozwiązywaniu problemów (por. Bach, 2005, 19;
Vollmer, 2005, 48; Butzkamm, 2002, 113, Rautenhaus, 2005, 120). Zadania te
są zwykle dość trudne i wymagają sporego wkładu samodzielnej pracy, własnej
aktywności i zaangażowania uczących się. Z tego powodu programy nauczania
dwujęzycznego stwarzają doskonałe warunki nie tylko dla rozwoju umiejętności
językowych w zakresie języka drugiego, ale także dla rozwoju zarówno ogólnych
umiejętności poznawczych, jak i kompetencji specjalistycznych w dziedzinie danego przedmiotu niejęzykowego.
l
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Program XVI Seminarium Œl¹skiego
14.45

Śląskie identyfikacje. Pamięć kulturowa
– bogactwo czy źródło konfliktów?

Dyskusja panelowa: Czy muzea śląskie oddają śląską rzeczywistość?
Moderator: Michał Smolorz, publicysta, „Antena Górnośląska”, Gliwice
Urszula Zajączkowska, Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
Leszek Jodliński, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach
dr Piotr Greiner, Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
Nicola Remig, Dyrektor Muzeum Krajoznawstwa Śląskiego w Domu Śląskim/„Haus Schlesien”, Königswinter
Markus Bauer, Dyrektor Muzeum Śląskiego, Görlitz

l			 Środa, 5 października 2011 r.
		

Odziedziczone identyfikacje – rodzina, otoczenie, narodowość

9.00		

Inauguracja XVI Seminarium Śląskiego, powitanie zaproszonych gości
i uczestników
ks. dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej
Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego 		
Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego 		
Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Ryszard Galla, Poseł do Parlamentu RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej
Bernard Gaida, Prezydent Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Moderacja: dr Grzegorz Balawajder, Zakład Studiów Europejskich,
Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski
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l			 Czwartek, 6 października 2011 r.
		Kształtowane identyfikacje – państwo, opinia publiczna, 		
szkolnictwo
Moderacja: dr Rudolf Urban, Kierownik Redakcji Radiowej, Zespół Producencki „Pro Futura”
9.00
		

Czas plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku – podzielone wspomnienia
– podzielona teraźniejszość?
dr Adrianna Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

9.45

Ochrona zabytków i jej znaczenie oświatowo-polityczne
prof. Paweł Zalewski, Kierownik Katedry Ochrony Zabytków, Uniwersytet
Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą

10.30

Dyskusja

9.45		
		

Specyfika śląskiej tożsamości. Doświadczenia i perspektywy
ks. dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej

11.15

10.30

Pamięć kulturowa – w jakim stopniu język i kultura naszych rodziców
mają wpływ na nasze postrzeganie historii, nasze wspomnienia, nasz odbiór rzeczywistości – na przykładzie działalności Domu Śląskiego – „Haus
Schlesien” w Königswinter
Nicola Remig, Dyrektor Muzeum Krajoznawstwa Śląskiego w Domu Śląskim/„Haus Schlesien”, Königswinter

Strategie w podejściu do niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Śląsku
dr Peter Schabe, Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury,
Görlitz

12.00

Dyskusja

13.15

Obraz Śląska w niemieckich podręcznikach do nauczania historii
prof. dr hab. Adam Suchoński, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

14.00

Dyskusja panelowa: Skąd się biorą śląskie identyfikacje?
Moderator: Waldemar Gielzok, germanista, tłumacz
dr Jerzy Gorzelik, Przewodniczący „Ruchu Autonomii Śląska”, Członek
Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice
Bernard Gaida, Prezydent Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Piotr Spyra, Prezes, Ruch Obywatelski „Polski Śląsk”, Katowice
Krzysztof Karwat, publicysta, „Tygodnik Powszechny”, Bytom

11.15

Dyskusja

12.00

Śląskie identyfikacje. Potrzeba regionalnej identyfikacji
prof. dr hab. Jolanta Tambor, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego, Uniwersytet Śląski, Katowice

12.45

Dyskusja

14.00

Śląsk w muzeach. Kultura i historia Śląska w polskich i niemieckich muzeach
po II Wojnie Światowej
Markus Bauer, Dyrektor Muzeum Śląskiego, Görlitz
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l			 Piątek, 7 października 2011 r.
		Identyfikacje religijne – Kościół
		

Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Diecezji Opolskiej

9.00		
		

Żydowskie dziedzictwo na Górnym Śląsku – kto sprawuje nad nim opiekę?
dr Maciej Borkowski, PIN – Instytut Śląski, Opole

9.45		
		

Nastawienie mieszkańców Dolnego Śląska do zachowania niemieckiego 		
dziedzictwa kulturowego – doświadczenia własne
Andrzej Kubik, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wrocław

10.30

Dyskusja

11.15
Wpływ Kościoła katolickiego na dzieje i rozwój Śląska od średniowiecza 		
do czasów najnowszych. Przyczynek do dyskusji nad rolą chrześcijań-		
stwa w historii Śląska.
		
Ks. dr Piotr Górecki, „Fundacja Silesia pro Europa”, Gliwice
12.00

Dyskusja

13.15
		
		

Rola Kościoła katolickiego w poszukiwaniu tożsamości
ks. dr Hubert Kowol, wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Barbary w Bytomiu,
laureat Nagrody Europejskiej w zakresie pojednania polsko-niemieckiego

14.00

Dyskusja panelowa: Jaką rolę odgrywa Kościół dzisiaj w pielęgnowaniu 		
tożsamości?
Moderator: Andrzej Kerner, Dyrektor, „Gość Niedzielny”, Oddz. Opole
ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 		
Diecezji Opolskiej
ks. dr Hubert Kowol, wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Barbary w Bytomiu,
laureat Nagrody Europejskiej w zakresie pojednania polsko-niemieckiego
ks. dr Marian Niemiec, pastor Parafii ewangelicko-augsburskiej, Opole
dr Henryk Czech, autor książki „Etos wsi śląskiej”

		
		
		
		
		
		
		

l			 Sobota, 8 października 2011 r.
Pielęgnowane identyfikacje – osobowość, decyzje,
dojrzałość, odwaga cywilna
		

Moderacja: Till Scholtz-Knobloch, Redaktor Naczelny,
Tygodnik „Wochenblatt.pl”

9.00		

Górnośląscy ostatni wysiedleńcy w Niemczech po 1945 roku
– Co pozostaje po „starej Ojczyźnie” w „nowej Ojczyźnie?”
inż. Damian Spielvogel, „Landmannschaft Schlesien”, Bonn
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9.45		
		

Kresowiacy na Śląsku – Co pozostaje w pamięci ze „starej Ojczyzny”
– Wspomnienia na zawołanie? Jak Kresowiacy pamiętają autochtonów?
Danuta Skalska, Prezes, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Oddz. Bytomski

10.30

Dyskusja

11.15

Śląskie dziedzictwo na zajęciach w szkole i na uniwersytecie
– Co interesuje młodzież dzisiaj? O czym powinno się mówić?
Martin Cichon, Kierownik działu niemieckiego, Regionalne Centrum Kształcenia 		
Języków Obcych, Kolegium Nauczycielskie Języków Obcych, Opole
Marcin Wiatr, Instytut Georga Eckera dla międzynarodowych badań nad 		
podręcznikami, Braunschweig

		
		
12.15

Dyskusja

13.30

Mowa śląska – regionalna mowa czy „potoczna polszczyzna” jako baza 		
do komunikacji?
dr Gerhard Schiller, Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej, 		
Görlitz

		
14.15
		
		
		
		
		
		

Dyskusja panelowa: Tożsamość – czy we wspólnej Europie potrzebne są
regionalne tożsamości?
Moderator: Dawid Smolorz, autor projektów z zakresu historii Śląska
dr hab. Sławomir Łodziński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Zyzik, Redaktor Naczelny, „Nowa Trybuna Opolska”
Jan Nowara, Dyrektor, TVP Opole
Joanna Mróz, Prezes spółki „Silesiapress” i Zespołu Producenckiego
„Pro Futura”

l			 Niedziela, 9 października 2011 r.
Zakończenie XVI Seminarium Śląskiego, wyjazd i zwiedzanie Nysy
8.30		

Msza św. w Kaplicy Sanatoryjnej w Kamieniu Śląskim

9.30		Zbiórka, wyjazd do Nysy
11.00	Zwiedzanie
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14.45
		

Edukacja na Śląsku – szansą dla Ciebie,
dla mnie i dla regionu
l			 Środa, 3 października 2012 r. - Historia szkolnictwa na Śląsku
9.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
9.20		

		

Inauguracja XVII Seminarium Śląskiego, powitanie zaproszonych gości
i uczestników
dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej
Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego
Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Ryszard Galla, Poseł do Parlamentu RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej,
Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Peter Eck, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
Moderator: dr Gerhard Schiller, Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki 		
Śląska, Zgorzelec
Szkolnictwo mniejszościowe we wschodniej i zachodniej części Górnego
Śląska w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem 		
polityki na rzecz systemu szkolnictwa i edukacji
dr Guido Hitze, Ośrodek Edukacji Politycznej Landu Nadrenia Północna- 		
Westfalia

10.05

Dyskusja

10.20

Szkolnictwo w Polsce w okresie międzywojennym z uwzględnieniem
(niemieckiego) szkolnictwa mniejszościowego na Górnym Śląsku
dr Ingo Eser, Instytut Historyczny – Katedra Historii Europy Wschodniej, 		
Wydział Filozofii, Uniwersytet w Kolonii

		
11.05

Dyskusja

11.50	Z jakiego środowiska wywodziła się elita intelektualna na Śląsku?
Gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie?
		
prof. dr. hab. Joanna Rostropowicz, Katedra Cywilizacji Śródziemnomorskiej,
Uniwersytet Opolski
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12.35

Dyskusja

14.00
		

Kształcenie na Górnym Śląsku po 1945 r. – Nowe wytyczne i zakazy
prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych, 		
Uniwersytet Opolski

		
		
		
		
		

Dyskusja panelowa: Historyczne doświadczenia systemu oświaty
na Śląsku. Które wzorce i cele edukacyjne są ponadczasowe?
Moderator: Sebastian Rosenbaum, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
w Katowicach, Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
dr hab. Zbigniew Kadłubek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej, 		
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
dr Guido Hitze, Ośrodek Edukacji Politycznej Landu Nadrenia Północna- 		
Westfalia
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych, 		
Uniwersytet Opolski
dr Bernard Linek, Instytut Śląski w Opolu, Państwowy Instytut Naukowy

l			 Czwartek, 4 października 2012 r.
			 Kształcenie na Śląsku jako klucz do konkurencyjności Śląska
		 w ujęciu globalnym
		

Moderator: Tomasz Zacharewicz, redaktor, Radio Opole

9.00		
		

Kształcenie i poziom kształcenia jako czynniki rozwoju aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego
Tomasz Ignalski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY, Chorzów

9.45		

Dyskusja

10.00
		

Kształcenie dorosłych – Specyfika, motywacja oraz metody alternatywne
Stephanie Hüllmann (Pasdika), Agencja Kształcenia Ustawicznego
i Dokształcania, Hanower

10.45

Dyskusja

11.30

Koncepcje i programy kształcenia Unii Europejskiej
z perspektywy uczenia się przez całe życie
Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji
Europejskiej, Wrocław

		
12.15

Dyskusja

13.30

Czy aktualna oferta kształcenia na Śląsku odpowiada wyzwaniom
i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy? Co należy ulepszyć?
dr hab. Romuald Jończy, prof. UE, Kierownik Katedry Ekonomii
i Gospodarowania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

		
14.15

		

Dyskusja panelowa: Kształcenie – rodzina – zawód. W jakim stopniu
na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, 		
pochodzenie społeczne, narodowość?
Moderator: dr Kamil Minkner, Adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki,
Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski
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19.00

dr Tomasz Grzyb, Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej we Wrocławiu
Tomasz Ignalski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY, Chorzów
dr Danuta Berlińska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski
dr Ewa Michna, Katedra Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Beata Kubica, Radna Miasta Opola
dr hab. Romuald Jończy, prof. UE, Kierownik Katedry Ekonomii
i Gospodarowania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Program wieczorny: Gerharta Hauptmann – Jego życie i twórczość Julita
Izabela Zaprucka, „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej GórzeJagniątkowie Sala Balowa na Zamku, Kamień Śląski

l			 Piątek, 5 października 2012 r.

		
		
		
		
		
		
		
19.00

Dyskusja panelowa:
Rola kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych
Moderator: Tomasz Kycia, dziennikarz i reżyser
N.N., Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy
ks. prał. dr Arnold Drechsler, Dyrektor, Caritas Diecezji Opolskiej
prof. dr hab. Marek Szczepański, Zakład Socjologii Rozwoju,
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
ks. dr Marian Niemiec, pastor Parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu
ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
ks. Harry Karcz, Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza, Berlin
Program wieczorny:
Projekcja filmu – Sala Balowa na Zamku w Kamieniu Śląskim

l			 Sobota, 6 października 2012 r.

		Znaczenie i tradycja kształcenia w związkach wyznaniowych

		

Szkolnictwo mniejszościowe

		

Moderator: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych 		
i Etnicznych Diecezji Opolskiej

		

Moderator: Martin Cichon, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Opolu

9.00

Ideały kształcenia Żydów. Kompleksowe wychowanie religijne od wczesnych
lat dziecięcych jako baza dla późniejszego kształcenia laickiego
Piotr Kowalik, Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich,
Warszawa

9.00 	Znaczenie kompetencji językowych w zglobalizowanym świecie.
Jak ważna jest znajomość języków obcych?
		
Anna Atłas, Dyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie”,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa

9.45

Dyskusja

9.45

10.00

Ideały kształcenia w kościele katolickim na przestrzeni lat: Od Encykliki
„Divini illius magistri“ (1929) poprzez deklarację soborową „Gravissimum
educationis“ (1965) aż po „Kryteria jakości dla szkół katolickich” (2008)
dr Rafael Frick, Instytut Pedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Ludwigsburg

		

		
10.45

Dyskusja

11.30

Szkoły prowadzone przez podmioty związków wyznaniowych. Praktyczne
przykłady i tajemnice ich sukcesu
ks. Henryk Wolff, Dyrektor, Diecezjalne Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące w Nysie

		
12.15

Dyskusja

13.30

Praca z ogółem społeczeństwa, a w szczególności z młodzieżą
– celem przekazywania wartości chrześcijańskich
ks. Harry Karcz, Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza, Berlin
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14.15

		

Szkolnictwo mniejszości – katalizator rozwoju aktywnego regionalnego
społeczeństwa obywatelskiego?
dr Koloman Brenner, Przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich,
Federacyjna Unia Mniejszości Narodowych w Europie, Flensburg

10.30

Dyskusja

11.15
		

Szanse i postulaty dotyczące polskiego szkolnictwa dla rozwoju Śląska
Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego, ekspert ds.
dwujęzyczności

11.45

Dlaczego niemiecki? – czyli jak efektywnie uczyć się i nauczać innych
języka niemieckiego jako języka uniwersalnego, języka sąsiada, języka
mniejszości niemieckiej
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Wydział Lingwistyki Stosowanej, 		
Uniwersytet Warszawski

		
12.15

Dyskusja
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12.30
		
		

Dobre praktyki – szkoły mniejszościowe w regionie
Barbara Loch, Członek Zarządu Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, Zespół 		
Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej
Rosemarie Kerner, Przewodnicząca Stowarzyszenia Oświatowego Koźle-Rogi

13.15
		

Różnorodność językowa szansą dla regionu
Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

13.30

Dyskusja

14.45
		
		

Dyskusja panelowa: Jakiej edukacji potrzebuje mniejszość niemiecka?
Moderator: Waldemar Gielzok, germanista, tłumacz
Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Norbert Rasch, Przewodniczący Zarządu, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim
Marcin Lippa, Przewodniczący Zarządu, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 		
Niemców Województwa Śląskiego
Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty
Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

		
		
		
		

16.15 	Zakończenie XVII Seminarium Śląskiego
		
Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
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